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ACTA núm. 2/2020 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA D’ECOLOGIA, 
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 

 
 
A Barcelona, essent les 18.00 hores del 29 de juny de 2020, es reuneix, no 
presencialment,  la Comissió Consultiva d’ecologia, urbanisme, infraestructures i 
mobilitat del Districte de les Corts a la Sala del Consell del Districte, situada a la planta 
primera de la seu, a la plaça Comas, 18, sota la presidència del conseller Sr. Carlos 
Hornero Sánchez, a la qual hi assisteixen els consellers membres, Sr. Manuel Becerra 
Hormigo, el Sr. Mario Fco. Campelo Castro, el conseller Ivan Condés Sangenís, el 
conseller Javier Edrosa Pérez, així com el Director de Llicències i Espai Públic, senyor 
Albert Bassas i assistits per la secretària, Sra. Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Janet Sanz Cid, Sr. Jordi 
Castellana Gamisans i Sra. Francina Vila Valls, i els consellers Sr. Jordi Guillén Sarrat, 
Sr. Xavier Cañigueral González, i el Sr. Javier de Erausquin Marsal. 
 
El president de la Comissió, Sr. Carlos Hornero Sánchez, obre la sessió fent esment 

de l’únic punt de l’ordre del dia:  

 
INFORMAR sobre l’aprovació inicial de la MPGM de l’Illa en l’àmbit de l’Hospital Sant 
Joan de Deu, Districte de les Corts. (Aprovat inicialment en la CEUIM del dia 19 de 
maig). 
 

El president de la Comissió, Sr. Carlos Hornero Sánchez, cedeix la paraula al senyor 

Albert Bassas, director de Llicències i Espai Públic del Districte de les Corts. 

 

El senyor Albert Bassas, comença explicant els antecedents d’aquest Pla: al 2016 es 

va aprovar el pla especial per l’ampliació d’aquest equipament amb l’objectiu d’ampliar 

l’edificabilitat existent per dotar-lo de capacitat de creixement per les activitats que es 

desenvolupaven. Aquest planejament afecta dos municipis, Barcelona i Esplugues de 

Llobregat. La ampliació del 2016 corresponia a Barcelona. 

El senyor Albert Bassas explica que la necessitat de fer una modificació puntual del 

Pla General es dona per la creació d’un àrea de pediatria pel Càncer, en les 

instal·lacions on estava l’escola d’Infermeria. que actualment està impartint classes a 

l’edifici ESADE, però aquesta ubicació encara no és definitiva. 

L’objecte de la modificació del Pla General te tres característiques generals. La 

primera seria uns moviments que es fan edificatoris dins de l’edifici de Sant Joan de 

Deu ubicat a Esplugues, que no afecta a Barcelona. La segona seria passar de 2872 
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metres en planejament vigent a 3139 metres. La tercera seria la connexió entre Sant 

Joan de Deu i l’edifici docent per evitar duplicitat de serveis que s’haurien de col·locara 

l’edifici docent.  

  

El president de la Comissió, Sr. Carlos Hornero Sánchez obre el torn de preguntes, 

sense la intervenció de cap dels assistents.  

 

El Sr. Carlos Hornero presenta dos intervencions que envia la Coordinadora de Veïns 

Mejia Lequerica. La primera en referencia als espais verds i la reducció de l’arbreda i 

la segona en referència a la Masia del Barça. Al considerar-se que aquestes preguntes 

no s’ajunten al punt de l’ordre del dia de la Comissió Consultiva se li respon a la 

Coordinadora de Veïns que podran realitzar aquestes intervencions al Consell de 

Districte del dia 2 de juliol així com a l’Audiència Pública del dia 9 de juliol.  

    

El president Sr Carlos Hornero Sánchez pregunta si hi ha alguna intervenció. No 
havent més temes a tractar, el president aixeca la sessió a les 18.15 hores, del 
contingut de la qual, certifico. 
 
 
Vist-i-plau         
El president        La secretària   
  
 
 
 
 
Sr. Carlos Hornero Sánchez     Sra. Meritxell Cusí i Pérez 

 
 

 


