Districte d'Horta-Guinardó
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic
c. Lepant, 385 - 387 1ª planta
08025 Barcelona

COMISSIÓ CONSULTIVA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Acta de la sessió: 22 de febrer de 2022
Hora de la convocatòria: 19.00 hores
Seu del Districte, Sala de les Aigües (Ronda Guinardó, 49).
ASSISTEIXEN:
Presencialment:
Sr. Víctor Valls, conseller d'Ecologia Urbana i Habitatge del GMBComú-E
Sr. Raül Ortega, conseller de mobilitat del GMPSC
Sr. Xavi Reig, conseller del GMERC
Sr. Arnau Vives, conseller del GMJuntsxCat
Sr. Nicolás Ortiz, conseller del GMC's
Telemàticament :
Sra. Carme Canovas, consellera del GMJuntsxCat
Sra. Mila Casas, consellera del GMValents
Sr. Manuel Franco, Director de Serveis de Llicències i Espai Públic, que alhora actua com
a Secretari.
S'inicia la Comissió Consultiva d'Urbanisme a les 19:20h
Primer.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Ecologia Urbana i Habitatge del GMBComú-E sol·licita
l'aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
S'aprova.
Segon. Informació del departament d'Obres i Manteniment del districte (obres
finalitzades, en curs d'execució i pendents d'inici).
El Sr. Victor Valls fa un breu repàs de les obres al disposar del llistat complert destacant
les obres i serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte:
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1.

Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte
1.1

VIA PÚBLICA
16. Redacció projecte urbanització Plaça Joan Cornudella
17. Redacció de l’avantprojecte i del projecte executiu de la substitució
funcional del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa núm. 122
18. Substitució d'un mur de contenció ubicat a la zona d'escales entre el
c/Cànoves i c/Costa Pacheco a Sant Genís dels Agudells
19. Redacció de l’avantprojecte i del projecte executiu d’urbanització de
l’estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l’avinguda de l’Estatut de
Catalunya i la carretera d’Horta a Cerdanyola
20. Instal•lació de mòdul de bany i arranjament de la pavimentació al carrer
Capcir
21. Obres de semaforització de la cruïlla del carrer Fastenrath i Santa
Rosalia
22. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics

1.2

EQUIPAMENTS
14. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau
15. Diferents actuacions al c.c Casa Groga
16. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó
17. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i
Armengol
18. Instal•lació de tendals als patis del Casal de Gent Gran Horta
19. Instal•lació d’un mòdul exterior i reforma d’una de les sales al local de
l’entitat art per a tothom

2. Seguiment de les obres en execució gestionades a traves d’altres entitats
1. BIMSA
a. URBANITZACIÓ
2. Reurbanització carrer Olvan
3. Escales mecàniques C. Arenys entre el C. Arenys i el C. Fastenrath
4. Millores a l’àmbit Harmonia_fase 2 Entre el C. Vayreda i l’escola Baloo
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5. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2
6. Carril bici a la Ronda Guinardó, entre el C. Vinyals i el C. Cartagena
b. EDIFICACIÓ
1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
4. Reforma dels vestidors del camp de futbol del Carmel
5. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol del Carmel
6. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa
1.Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte
1.1

VIA PÚBLICA

16. Redacció projecte urbanització Plaça Joan Cornudella
Expedient de serveis en curs
Data inici servei: setembre de 2021.
Data prevista final servei: març de 2022.
Import previst: 12.420,00 € Iva inclòs
S’ha contractat la redacció de l’avantprojecte i el projecte executiu per a les obres
d’urbanització de l’anella central de la part inferior de la Plaça Joan Cornudella per tal de
millorar i augmentar l’ús de l’espai. Actualment desenvolupant el projecte executiu.
17. Redacció de l’avantprojecte i del projecte executiu de la substitució funcional
del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa núm. 122
Expedient de serveis en curs
Data inici servei: octubre de 2021.
Data prevista final servei: març de 2022.
Import adjudicat: 13.588,30 € Iva inclòs
El Districte d’Horta-Guinardó té interès en realitzar la substitució funcional el mur de
maçoneria existent al carrer Lisboa número 122.
S’està redactant el projecte executiu incloent memòria, plànols amidaments i pressupost,
estudi de seguretat i salut, plec de condicions i tota aquella documentació necessària per
permetre la contractació i l’execució de les obres.
18. Substitució d'un mur de contenció ubicat a la zona d'escales entre el c/Cànoves
i c/Costa Pacheco a Sant Genís dels Agudells
Expedient d’obres en curs
Data inici obres: desembre de 2021, aturades al desembre i reiniciades el 14 de febrer
Data prevista final obres: maig de 2022.
Import previst: 48.321,98 € Iva inclòs
La contractació de les obres té com a objectiu la substitució del mur de contenció
existent, situat al límit entre la parcel•la edificada corresponent al carrer Cànoves 94-98 i
la zona d’estada municipal corresponent a la parcel•la Costa Pacheco 43-53. El present
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mur és esglaonat ,presenta esquerdes i un cert desplom cap a la zona d'habitatges. Tot i
no estar compromesa la seva estabilitat, té un alt grau de deteriorament.
19. Redacció de l’avantprojecte i del projecte executiu d’urbanització de
l’estacionament delimitat pel passeig Valldaura, l’avinguda de l’Estatut de
Catalunya i la carretera d’Horta a Cerdanyola.
Expedient de serveis en curs
Data inici servei: novembre de 2021
Data prevista final servei: març de 2022.
Import previst: 16.558,85€ Iva inclòs
Es contracta la redacció de l’avantprojecte i projecte executiu per a l’arranjament del
romanent de vial delimitat pel passeig Valldaura, l’avinguda de l’Estatut de Catalunya i la
carretera d’Horta a Cerdanyola, que actualment s’utilitza com a zona d’estacionament no
regulada.
20. Instal•lació de mòdul de bany i arranjament de la pavimentació al carrer Capcir
Expedient d’obres en curs
Data prevista inici obres: febrer de 2022
Data prevista final obres: abril de 2022
Import previst: 43.676,95 € Iva inclòs
Les obres corresponents tenen per objecte la instal•lació d’un mòdul prefabricat de bany a
l’espai públic i l’arranjament dels paviments al voltant d’aquest nou element. Les obres
consistiran en la demolició de bases de formigó i paviments de vorera en mal estat,
excavació i compactació de caixes de paviment, execució de noves bases de formigó i
paviments de peces de formigó, execució de fonamentació de formigó amb pericons
d’escomesa inclosos per al mòdul prefabricat, obra civil i escomeses per al
subministrament de serveis i de clavegueram, fabricació del mòdul a taller, posterior
col•locació d’aquest a la ubicació establerta i realització de les connexions d’escomeses.
21. Obres de semaforització de la cruïlla del carrer Fastenrath i Santa Rosalia
Expedient d’obres en curs
Data inici obres: febrer de 2021.
Data prevista final obres: març de 2022.
Import previst: 64.800,00 € Iva inclòs
Les obres consistiran en realitzar les intervencions necessàries per a la semaforització de
la cruïlla dels carrers Rosalia – Fasternrath incloent instal·lacions de senyalització i
control del trànsit, subministrament i protecció elèctrica, obra civil , i senyalització
horitzontal.
22. Expedients en estudi/redacció per Serveis Tècnics
- Instal·lació de jocs d’aigua al Parc de les Rieres d’Horta
- Reforma de les Placetes Idumea
- Instal·lació àrea d’esbarjo de gossos i àrea de Jocs infantils als Jardins de Frederica
Montseny
- Creació de nova placeta a Av. Marquès de Catellbell, La Clota.
- Execució obra circulació Saturnino Calleja ( pla Mobilitat Teixonera)
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1.2

EQUIPAMENTS

14. Redacció de projecte a l'AAVV Montbau
Expedient de serveis en curs
Data inici servei : setembre de 2021
Data prevista final servei: abril de 2022
Import: 10.498,20 € Iva inclòs
El servei consistirà en la redacció del projecte bàsic, executiu i l’estudi de seguretat i salut
corresponent per la posterior licitació de la reforma del local de l’AAVV Montbau. Aquest
projecte engloba la nova distribució de sales de reunions, despatxos i banys de
l’equipament, la climatització d’una part de l’espai i l’estudi de la instal•lació de B.T i
possibles actuacions necessàries derivades de l’estudi.
15. Diferents actuacions al c.c Casa Groga
Expedient d’obres en curs
Data inici obres : desembre de 2021
Data prevista final obres: febrer de 2022
Import: 39.897,96 € Iva inclòs
Les diferents actuacions engloben la construcció d’armaris per donar servei a la sala
d’actes i al passadís annex, remodelació del despatx del pla de barris per tal d’annexar-la
a l’espai dels joves, substitució de la porta d’accés del centre, substitució del tendal
existent a la sala d’actes per tal de poder realitzar activitats de “caixa fosca” i petits
treballs de pintura al centre.
16. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó
Expedient d’obres en curs
Data inici obres : gener de 2022
Data prevista final obres: febrer de 2022
Import: 48.056,36 € Iva inclòs
Les obres que es pretén realitzar corresponen a la restauració i renovació de les fusteries
exteriors de l’equipament municipal ubicat al carrer Torrent d’en Melis 20-22, on es situa
del Centre Cívic del Guinardó.
Amb aquesta actuació s’aprofitarà per substituir el vidre simple que hi ha instal•lat
actualment per un altre vidre laminar tipus Climalit de dues llunes, amb acabat incolor, de
3+3 mm de gruix amb càmera de 6 mm de gruix.
A més, es realitzarà la substitució de totes aquelles peces de fusta que es trobin en un
estat de degradació avançat per unes altres de noves. L’acabat de la fusteria serà a base
de pintura amb base d’aigua amb el mateix color que l’actual.
17. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol
Expedient d’obres en curs
Data inici obres : gener de 2022
Data final obres: setembre de 2022
Import: 286.132,57 € Iva inclòs + Assistències
Es liciten les obres per a la consolidació estructural i rehabilitació de l’interior de l’edifici
annex a la masia dels jardins del Doctor Pla i Armengol, utilitzat antigament com a
garatge/cotxeres , per tal de poder destinar-lo, en un futur, a un ús municipal. Les
principals intervencions en l’edificació es centren en :
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- Enderrocs : enderroc del cos recrescut existent a la coberta i desmuntatge de les
instal·lacions existents
- intervencions estructurals : Reforç i/o reconstrucció de murs, reforç i/o reconstrucció de
sostres de voltes de maó, intervencions a jàsseres i biguetes metàl·liques del sostre de
planta baixa.
- intervencions de restauració : Restauració de façanes, coberta i revestiments interiors
en sostres i murs ; i substitució i/o restauració de les fusteries per unes iguals que les
existents.
- noves instal·lacions: previsió d’escomesa d’aigua freda, treballs per a la connexió a la
xarxa de sanejament dels jardins de les aigües pluvials recollides en coberta i del
sanejament dels lavabos previstos; i previsió d’escomesa elèctrica i línia d’enllumenat
provisional.
18. Instal•lació de tendals als patis del Casal de Gent Gran Horta
Expedient d’obres en curs
Data inici obres : gener de 2022
Data prevista final obres: març de 2022
Import: 47.402,86 € Iva inclòs
Les obres que es realitzen corresponen a la instal•lació de tendals amb teixit acrílic de
grans dimensions als dos patis exteriors per tal d’aprofitar al màxim aquest espai i poder
realitzar diferents activitats.
També es realitzarà la instal•lació d’una cortina i la modificació d’una de les portes
d’emergència existents.
19. Instal•lació d’un mòdul exterior i reforma d’una de les sales al local de l’entitat
art per a tothom
Expedient d’obres en curs
Data inici obres : gener de 2022
Data prevista final obres: març de 2022
Import: 14.907,20 € Iva inclòs
Les obres corresponen a la col•locació i instal•lació d’un mòdul exterior de mides 6.00 x
2.40m amb doble porta d’accés, inclosa la seva instal•lació elèctrica, a l’exterior del local
de l’entitat gestora Art per a Tothom.
També es realitzarà l’adequació d’una sala del local com a magatzem per l’entitat.

2.Seguiment de les obres en execució gestionades a traves d’altres entitats
2.1. BIMSA
a. URBANITZACIÓ
2. Reurbanització carrer Olvan
Obres en curs_ Aturades a l’agost del 2021 , represa el gener de 2022
Data inici obres : Març de 2021
Data reinici: Gener 2022
Data prevista final obres: agost de 2022
Import previst: 936.966 € IVA inclòs més assistències
Import previst obres estabilització : 41.931€ IVA inclòs més assistències
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L’actuació consisteix en la millora de l’espai públic on es proposa, en tota la traçada del
carrer i els seus extrems, la consolidació de la vora de la muntanya, soterrament de
serveis aeris, eliminació d’obstacles i tots aquells treballs necessaris per millorar
l’accessibilitat i la mobilitat a peu.
La proposta consisteix en la creació d’una plataforma semisegregada, amb vorera a la
banda mar, arranjament de les escales existents als dos extrems del carrer i eliminació de
pals de serveis.
S’ha treballat en un projecte d’estabilització de la calçada, que s’està executant
actualment, de gener a febrer del 2022. Les obres consisteixen en intervenir davant les
finques C. Olvan 1-3 (empresillat a l’interior de la finca), 17 (llosa i micropilots) i 23.
3. Escales mecàniques C. Arenys entre el C. Arenys i el C. Fastenrath
Obres en curs
Data inici obres : agost de 2021
Data prevista final obres: març de 2022
Import previst: 1.062.317 € IVA inclòs més assistències
L’actuació consisteix en la implantació del mecanisme de tres trams d’escales
mecàniques, per completar la futura obra d’urbanització d’aquest àmbit, connectant el
desnivell existent d’aproximadament 17m entre el C. Arenys (cota inferior) i el C.
Fastenrath (cota superior) i donant continuïtat a les escales mecàniques dels Canadencs
(obra finalitzada al gener de 2020). Aquesta actuació segueix la línia d’obres similars
fetes en el barri en els darrers anys, amb la finalitat de millorar l’accessibilitat a peu i la
mobilitat
4. Millores a l’àmbit Harmonia_fase 2 Entre el C. Vayreda i l’escola Baloo
Obres en curs
Data inici obres : agost de 2021
Data prevista final obres: setembre de 2022
Import previst: 2.565.259 € IVA inclòs més assistències
L’actuació proposa continuar les millores fetes al barri en els darrers anys: millores de les
infraestructures i l’espai públic, amb especial cura en els serveis (clavegueram,
enllumenat, etc.), l’accessibilitat i la mobilitat a peu. L’Àmbit 2 fa referència a l’espai
comprès entre el C. Vayreda i l’Escola Baloo. Aquesta fase inclou la implantació de la
barrera de senglars.
5. Reurbanització al barri de la Clota – lot 2
Obres en curs
Data inici obres : novembre de 2021
Data prevista final obres: maig de 2022
Import previst: 987.027 € IVA inclòs més assistències
L’actuació proposa la creació d’una secció de plataforma única amb prioritat invertida per
a vianants que millori l’accessibilitat, la mobilitat a peu i, en general, l’estat actual de
l’espai públic.
L’àmbit del lot 2 es desenvolupa en el C. Capcir, el C. Amor i la part alta del Ptge. Feliu
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6. Carril bici a la Ronda Guinardó, entre el C. Vinyals i el C. Cartagena
Obres en curs
Data inici obres : novembre de 2021
Data prevista final obres: abril de 2022
Import previst: 772.332 € IVA inclòs més assistències
L’actuació consisteix en introduir un carril bici unidireccional per cada sentit de circulació
a la Ronda Guinardó entre el Carrer Vinyals i el Carrer Cartagena.
b. EDIFICACIÓ
1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
Obres en curs_ IBE
Data inici obres : maig de 2021
Data prevista final obres: febrer de 2022 (Supeditat a la finalització de les taques
d’ENDESA)
Import previst: PEC 290.143 € IVA inclòs més assistències
Aquesta actuació proposa l’adequació de la instal·lació elèctrica (trasllat del comptador,
ampliació de potència i canvi de tensió de subministrament) al Centre Esportiu Municipal
Mundet per permetre que el conjunt de la instal·lació esportiva obtingui la Llicència
Ambiental.
4. Renovació de la gespa artificial del camp de futbol del Carmel
Obres en curs
Data inici obres : juny de 2021
Data prevista final obres: novembre de 2021
Import previst: 720.859 € IVA inclòs més assistències
L’actuació consisteix en millorar les condicions del camp de futbol. La superfície
d’intervenció és aproximadament de 4.762 m². Es proposa la substitució de la gespa
artificial, la renovació del sistema de reg i drenatge en aquells punts que sigui necessari i
l’anivellació del terreny amb la finalitat de millorar les condicions del terreny de joc.
5. Casal de barri Pirineus. Reforma parcial planta baixa.
Obres en curs
Data inici obres : agost de 2021
Data prevista final obres: maig de 2022
Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències
L’actuació proposa intervenir en una primera fase amb l’objectiu de reformar part de la
planta baixa de l’edifici per acollir un Casal de Barri. L’àmbit de l’actuació és de 585,49
m2 de superfície útil i 681,83 m2 de superfície construïda, amb dues zones diferenciades:
Sala d’Actes i Àrea de locals tècnics (Edifici A) i Àrea de bar- Espai social (Edifici B).
Un cop finalitzades les obres mancarà el subministrament i col·locació del Mobiliari,
Senyalètica i Audiovisuals pel que s’estima , com a data d’entrada al Casal, el setembre
de 2022.
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6. Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial
Obres finalitzades : Lot 4 Edifici Parc de les Aigües
Obres pendents de licitació: Edifici del Laberint d’Horta
Import previst: 1.043.754 € IVA inclòs més assistències
L’actuació proposa fer reparacions puntuals a 19 dels Centres de Treball que Espais
Verds té a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de millorar les seves condicions d’ús. Les
reparacions varien en funció del Centre, sent principalment entrades puntuals d’aigua,
esquerdes, humitats, canvis puntuals de fusteries, reparació de paviments i paraments
interiors, millores en el sanejament, etc.
Del Districte d’Horta-Guinardó s’inclouen els següents centres: C15 Aigües del Guinardó
i C17 Laberint d’Horta a, b i c ( requeria projecte segregat per estar catalogat
patrimonialment).
Un cop repassades aquestes actuacions s`obre torn de preguntes:
El Sr. Lluis Cairell de l'AV Teixonera pregunta per l'obra del semàfor de C. Santa
Rosalia/Fastenrath ja que encara no ha començat.
El Sr. Manuel Franco explica el per que està parada l'obra. L'empresa subcontracta l'obra
civil i fins ahir ha tingut problemes amb el control de Seguretat i Salut de l'obra. Demà han
confirmat que les inicien. Els cartells han d'instal·lar-se amb 10 dies d'antelació. És un
semàfor singular perquè la connexió el farà per mòbil i en xarxa. És innovador i encara no
s'ha instal·lat cap a la Ciutat.
El Sr. Cairell pregunta també envers a Saturnino Calleja del que sempre s'havia dit que
no es podia fer res per que estava pendent de Teixonera 2 i ara s'aprova un estudi. Per
que?
El Sr. Franco indica que és un estudi per fer la sortida cap a Av. Vidal i Barraquer. La
resposta es que es factible i quan estigui acabat es mirarà de contractar l'obra.
El Sr. Cairell pregunta per l'escala mecànica del C. Arenys en relació a si el preu va tot
inclòs o la col·locació anirà a part.
La resposta del Sr. Franco és que està tot inclòs.
El Sr. Cairell conclou el seu torn preguntant el motiu pel qual existeix una diferencia de
costos per metre quadrat de la gespa de la TARR i del Camp del Carmel; i per que en
aquest cas no s'ha optat per la opció escollida al Camp de Rugbi en la que ho va pagar la
concessionària i per l'Ajuntament no va tenir cap cost.
El Sr. Franco indica que els preus depenen de la qualitat de la gespa i sobretot en l'estat
el que es troba la base on implantar aquesta gespa (Base, drenatges, sistema de reg,...)
En relació a la gestió i qui ho paga no és un tema tècnic.
El Sr. Jordi Carrió de l'AV Guinardó inicia la seva intervenció preguntant en relació a la
reparació de les vies del L5 del metro prevista per Setmana Santa. El Consell de Barri
l'han posposat com dos mesos i necessitarien informació de com quedaran les
comunicacions durant aquesta intervenció a Setmana Santa.
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Pregunta també per la remodelació de l'estació de la L4 que s'havia d'acabar aquesta
primavera i que se'ls va comunicar que tenia un endarreriment de mig any. Voldria saber
el perquè d'aquest endarreriment.
Indica que abans es podia comunicar fàcilment amb l'Ajuntament quan hi havia una
incidència i es reparava però ara és generalitzat i caldria que l'Ajuntament anés a mirars'ho ja que els escossells i panots estan fatal.
En general, hi ha molts carrers que tenen peces antigues de clavegueres i rajoles que
s'aixequen i que son les mateixes que les del dia que es va fer.
Als entorns de C. Amèrica - Ptge Flaugier-Trobador Torre Vélez tenien que refer-se els
guals de vianants al no estar en normativa, van demanar que no es posessin les lloses i
ens han fet cas, de manera que s'ha posat amb panot i ha quedat molt bé.
A C. Amílcar els veïns estan recollint signatures per a que es refaci totalment.
En paral·lel, al C. Ercilla les voreres són molt estretes i amb pals que impedeixen passar
amb carrets de nens.
En relació al Martinenc indica que hi ha 3 intervencions, no indicades a la relació
anteriorment comentada, que s'haurien de fer: la piscina, el camp de futbol (base) i els
vestuaris. Demana habitacle als vestidors per a l'Associació de Veïns si es fan les obres.
Un despatx o petita sala, encara que després les reunions es facin al Mas Guinardó.
El Sr. Valls respon indicant que recull les demandes del C Amílcar tot i que hi ha estudi i
previsió de projecte per aquest carrer. En relació a les afectacions de la L4 i la L5,
l'operador, la Generalitat, ho explicarà. Els Consells s'han canviat per poder explicar el
Cuidem, però els punts importants de mobilitat es faran en una sessió específica abans
del Consell de Barri, segons confirma el Conseller de Mobilitat.
El Sr. Franco agraeix que hagin agradat les obres. Comunica que C. Amílcar estarà a la
Brigada 11 o en el Cuidem.
El Sr. Tomás Corvo de l'AV d'Horta pregunta per L5 i per les voreres que indica estan
totes aixecades i que ja no es poden especificar ni enumerar per la gran quantitat de
desperfectes existents, cal començar a fer les voreres que es van indicar a la passejada.
El Sr. Corvo realitza queixa en relació a la manca d'aparcaments, no n'hi ha prou ja que
venen cotxes de zones on s'ha implantat la zona verda (Teixonera, Carmel i Nou Barris) i
els cotxes donen voltes per que no poden aparcar. Hi ha data per posar la zona verda?
També indica que al diari ha sortit que al Vallés volen fer el túnel d'Horta, per on i quan
passarà?
Finalment comunica que comencen a passar més cotxes per dins d'Horta (superilla).
El Sr. Valls informa que es convocarà al grup impulsor de la superilla per aportar les
dades del seu funcionament.
En relació al túnel indica que no tindrà afectació en superfície a la mobilitat ja que és
només ferroviari, i que s'està començant a treballar les desafectacions de Font del Gos.
Tot és a molt llarg termini.
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En relació a la implantació de l'àrea verda aquesta serà cap a la tardor, altres zones van
abans i s'estan implantant les zones de desbordament.
Finalment, s'indica que està prevista l'actuació del C. Hedilla i altres actuacions més
petites tal i com es va indicar a la passejada.
El Sr. Corvo repregunta en relació al túnel Horta-Vallés sol·licitant profunditat de pas i per
si es poden originar vibracions.
El Sr. Valls indica que són plans a llarg termini i no està fet ni el projecte.
El Sr. Nico Ortiz conseller del GMC's pregunta en relació a les dates de construcció del
metro a Maragall ja que indica que figura 2022 a la relació d'obres.
El Sr. Valls indica que és una errata i que on indica 2022 ha de ser 2023.
El Sr. Ortiz pregunta en relació a les PMR retirades ja que només s'indiquen les 44
instal·lades.
El Sr. Franco indica que es pot facilitar la quantitat de PMR retirades però que el que
succeeix és que la gent no comunica la defunció del titular i que cada cop hi ha més
sol·licituds que baixes.
El Sr. Ortiz indica que a C. Arquitectura a la part superior (final de C. Natzaret) quan plou
queda tot ple de terra i no es pot passar.
El Sr. Franco comunica que hi ha un pla de talussos per actuar en aquests casos. Es van
estudiar 11 i aquest és un d'ells.
El Sr. Carrió pregunta per les actuacions sobre les vibracions de la L4 en el tram de Rda.
Guinardó amb C. Vinyals ja que no te noticies de si s'han realitzat o no.
El Sr. Franco indica que a l'informe s'indicaven que no eren perilloses i que es faria
tractament per tal d'evitar-les.
El Sr. Valls comunica que es realitzarà consulta al Departament d'Infraestructures de la
Generalitat per confirmar-ho.
El Sr. Xavi Reig, conseller del GMERC pregunta envers a la processionària. Amb l'actual
sequera vol saber com s'actuarà des de Districte.
El Sr. Valls confirma que la situació atmosfèrica està provocant aquest increment. Tant
Parcs i Jardins com l'Agència de Salud Pública (ASPB) estan treballant en aquesta
problemàtica.
Es procedeix a prosseguir amb el despatx d'ofici. Al no haver-hi consultes es dona per
despatxat.
S'informa de la part decisòria.
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El Sr. Victor Valls presenta a informació per a la seva aprovació inicial la II MP del PEU
de la Fundació Privada de l'HSCSP de Barcelona per a l'ampliació de la unitat de crítics:

EXPEDIENT:

21PL16873

NOM:

Segona Modificació puntual, del Pla Especial Urbanístic de
la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona, per a l'ampliació de la unitat de crítics.

PLANEJAMENT VIGENT:

PEU per a la concreció usos i ordenació d'equipament (7a)
Hospital Sant Pau AD:15/03/2013

OBJECTIUS:

L'objectiu finalista de la present Modificació puntual de Pla
Especial és l'ampliació de llits de crítics de l'Hospital de Sant
Pau. Per aconseguir aquest objectiu el pla proposa
l'ocupació en subsòl d'una part del recinte de l'Hospital,
mantenint la resta de paràmetres d'ordenació del Pla
Especial vigent.

DESCRIPCIÓ:

La present Modificació puntual en el Sector A del Pla
Especial Urbanístic a l'àmbit del recinte de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (clau 7a), proposa
l'ampliació de les unitats de crítics amb un sostre de 928 m2,
situada en subsòl, a la planta soterrani -1.
Aquesta superfície comporta que el sostre edificable sota
rasant passi de 98.479,60 m2 que va establir el PEU HSCSP
a 99.407,44 m2 en la present Modificació del Pla Especial,
és a dir, s'incrementa la superfície edificable sota rasant en
el Sector A en un 0,942%.
Respecte de la superfície total edificable del Sector A, és a
dir respecte als 186.399,62 m2, la present proposta suposa
un increment del 0,498%.

S'informarà favorablement.
I sense mes temes a tractar es tanca la sessió a les 20,23 h.
2022.03.04
08:41:52 +01'00'

Manuel Franco
Director de llicencies i Espai Públic
Secretari de la Comissió Consultiva d’Urbanisme
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