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      ACTA NUM 9 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:         9 
Data:          dimarts, 27 de juny de 2017 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 19:30 hores  a  les  20:45 hores 
Lloc:           Sala “Andreu Cortines” del Districte Municipal de Sant Andreu 
 
 
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT, URBANISME I OBRES 

President delegat:    

Jordi Gimeno Pérez (GMDBCOMÚ-E) 

Consellers/es assistents: 

 
Sra.  Elvira Juncosa (GMDBCOMÚ-E) 
Sr. Josep Vilà (GMDemòcrata) 
Sr. Marcos Rodríguez (GMDCiutadans) 
Sr. Carlos R. Escuredo (GMDERC-AM) 
Sra. Maria del Carmen Santana (GMDPP) 
 
 
No assisteixen: 
 
Sr. Ivan Altimira (GMDCUP-PA) 
Sr. Ivan Marzá Viola (GMDPSC-CP) 
 
 
Secretària de la sessió  
Marta Lafuente Garcia, assessora jurídica del Districte 
 

Hi són presents els tècnics municipals següents : 
 

Els senyors Felipe Vieites i Joaquim Angulo, redactors del projecte d’implantació de 
dues pistes de bàsquet, coberta i edifici de vestuaris no permanents del carrer Torras i 
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Bages, 170-172, el senyor José González Baschwitz, redactor del projecte executiu de 
rehabilitació del Club de Lluita de Baró de Viver.  

També assisteix el senyor Enric Serra, Director de Serveis de Llicències i Espai Públic 
del Districte. 

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

1. DONAR COMPTE Projecte d’implantació de dues pistes de bàsquet, coberta i 
edifici de vestuaris no permanents del carrer Torras i Bages, 170-172 (antigues 
pistes carrer Residència). 
  

2. DONAR COMPTE Projecte executiu Rehabilitació del Club de Lluita de Baró de 
Viver. 

  

C) Part decisòria:  
 

1. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació de les Normes Urbanístiques del 
Pla General Metropolità que regulen l’aparcament al terme municipal de 
Barcelona. 

 
2. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla Especial d’ordenació i 

concreció del tipus d’equipament al carrer de Fernando Pessoa 54-64. 
 

Desenvolupament de la sessió 

Essent les 19:30 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 d’Ecologisme, Urbanisme i Obres. 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 25 
d’abril de 2017, i, no havent-hi esmenes a realitzar, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 B)  Part informativa :  
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1. DONAR COMPTE Projecte d’implantació de dues pistes de bàsquet, coberta i 

edifici de vestuaris no permanents del carrer Torras i Bages, 170-172 (antigues 
pistes carrer Residència). 
 

El president de la Comissió atorga la paraula als senyor Vieites i Angulo, agraint la 

seva presència en la Comissió, prenent la paraula el senyor Vieites, qui explica el 

projecte en el que es proposen dues noves pistes de bàsquet cobertes amb una 

coberta no permanent, consistent en uns elements metàl·lics que formen pòrtics, amb 

un tancament de coberta y façana de lona de PVC. A més es proposa un nou edifici de 

vestuaris, despatx, i magatzem. Aquest edifici es proposa com una estructura lleugera, 

amb façanes i cobertes de panell sandvitx d’acer. Per fer aquesta implantació s’ha de 

enderrocar part de la tanca perimetral, consistent en mur de bloc de formigó amb una 

part superior de reixa d’acer al Passeig de Torres i Bages, i mur de formigó armat amb 

una part de reixa d’acer a Via Favència. A més s’ha de fer un desmunt d’un acopi de 

terres a la cantonada entre Passeig de Torres i Bages i Via Favència. La urbanització 

de la parcel·la inclou la mínima modificació del tancament actual del solar per tal de 

garantir la correcta implantació de la coberta, la creació de soleres sota la pista i 

l’edifici de vestuaris i la nova disposició de les lluminàries al interior de la coberta.  

Si bé es tracta d’un edifici provisional, l’edifici es projecta de tal forma que es permeti a 

les persones amb mobilitat i comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici en 

els termes previstos en la normativa especifica. Cal tenir present que sota el solar 

passa la línia 1 del metro.  

 
La Comissió se n’assabenta. 

El president atorga la paraula als grups municipals i sol·licita la paraula la senyora 

Carmen Santana, demanant als ponents si el mur del solar es tirarà. El senyor Vieites 

respon que només el del perímetre de l’edifici petit, uns 20 metres per 10, en una zona 

on ja hi ha accés.. Comenta que s’enderroca allò que és necessari i imprescindible. 

Seguidament pren la paraula el senyor Marcos Rodríguez i pregunta pel Club de 

Petanca Modernitat, que es troba situat a la vora, si està pensada alguna 

compensació. El senyor Vieites diu que no forma part del seu projecte però que li 

consta que els serveis tècnics estan buscant la manera de reubicar-los en la mateixa 

parcel.la. El senyor Serra intervé per comentar que en una part de la parcel·la es 

posaran 5 pistes dobles de petanca, que s’han reunit amb els responsables del Club i 

que aquestes pistes cobreixen les necessitats del número de socis que té el Club. 

Pren la paraula el senyor Carles Rodríguez Escuredo per fer tres preguntes, la primera 

en relació a una possible actuació a les pistes de Joan de la Mata, demana també 

saber com es farà la gestió de les pistes i finalment quina serà la vida útil de les pistes, 
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tota vegada que al Districte hi ha una manca d’equipaments esportius i potser seria 

recomanable que fos més llarga. 

Respon el senyor Vieites que els vestuaris no té limitació de vida útil doncs es tracta 

d’una construcció convencional (de 50 anys). Es pot convertir la carpa en un element 

més durador? El senyor Vieites comenta que sí, i que el tancament de les pistes podria 

ser permanent, però que cal tenir present que per sota de l’edifici passa la via del 

metro, que té un component més complex. 

Intervé el president de la Comissió per completar la resposta. Diu que Sant Joan de 

Mata surt d’Ignasi Iglésias i que marxa al carrer Lanzarote. Al carrer Lanzarote 

Patrimoni posa pegues perquè està al costat de la casa bloc. Pel que fa a la gestió, 

comenta que encara no s’ha parlat però en principi es preveu que sigui amb alguna de 

les tipologies de gestió cívica comunitària i que és molt possible que la facin ells. Pel 

que fa a la vida útil, la previsió és que aquest edifici acabi a Casernes però com que hi 

ha una manca d’equipaments esportius, si fa falta la utilitat de les pistes, es tornaria a 

pensar el seu manteniment. 

Intervé la senyora Montse Tarrés de l’Associació de Veïns de Sant Andreu de 

Palomar. Pregunta quina és la previsió dels usos definitius, si ja els sabem. Ho 

pregunta pels problemes de cimentació a l’estar sobre la línia del metro. Com a entitat 

demanen la inclusiu d’una piscina olímpica que manca al Districte i es podria aprofitar 

el solar quan s’estableixi, si és possible 

El president de la Comissió diu que efectivament el handicap de l’equipament  és el 

subsòl. Es fàcil que l’equipament d’ara continuï o es transformi en un espai que no 

necessités de molta cimentació, tot i que l’ús definitiu encara no està determinat. 

La senyora Tarrés aprofita per tornar sol·licitar que s’inclogui a l’equipament de 

Casernes una piscina olímpica ja que a Sant Andreu de Palomar no es té cap. 

La senyora Juncosa diu que es recull la demanda. 

En no haver més intervencions, es passa al següent punt. 

 

2. DONAR COMPTE Projecte executiu Rehabilitació del Club de Lluita de Baró de 

Viver. 

Seguidament, el president dóna la paraula al senyor José González, redactor del 

projecte executiu de rehabilitació del Club de Lluita de Baró de Viver, agraint la seva 

presència a la Comissió. El senyor Gonzalez comença la seva explicació la situació 

actual del Club de Lluita, petita sala situada a la Ronda litoral al costat d’un camp de 
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futbol. L'edifici del club de lluita es construeix a principis dels anys 90 i ha patit 

diverses actualitzacions durant aquest primers 25 anys de funcionament, des d'uns 

vestuaris nous fins a aparells per la climatització i ACS. Parla de totes les deficiències 

existents en la instal·lació actuals a nivell funcional i de prestacions que justifiquen la 

present intervenció. 

El projecte presenta dos tipus d’intervencions clarament diferenciats, que 

resumidament són, en el club de lluita, intervencions encaminades a la millora de la 

eficiència funcional i de confort dels espais construïts, conservant en essència les 

distribucions actuals (sala principal i gimnàs). Pel que fa al camp de futbol, simplement 

es deixa tot el perímetre tal com està. S'afegeix un espai pels espectadors, perquè ells 

es sentin involucrats dins del joc i no vegin el partit des del darrere d'una tanca. Amb 

aquestes intervencions s’aconsegueix canviar completament el funcionament de 

l’edifici per adaptar-lo a les exigències i normatives actuals.  

 
Les línies generals del projecte resultant es resumeixen suposen, pel que fa a 

l’organització general, la volumetria del edifici no canvia en res, ja que totes les 

intervencions es faran en l'interior del edifici. A partir del vestíbul es diferencien les 

circulacions d'usuaris i d'administració. Pel que fa als espais esportius, no hi han grans 

canvis geomètrics en la sala principal, i al gimnàs s'amplia lleugerament. La posició en 

l'edifici queda igual. Pel que fa als serveis als esportistes, es centralitzen tots els 

vestuaris en la façana nord-oest, així com totes les instal·lacions que pengen 

d'aquestes estances. Hi ha una barra clara per les zones humides. S'incrementa el 

nombre d'usuaris que poden fer servir els vestuaris. Pel que fa a l’administració, tota la 

zona d'administració queda centralitzada. y s'unifiquen els dos magatzems existent en 

un de més gran i connexió directe amb la sala principal. 

La Comissió se n’assabenta. 

Seguidament el president de la Comissió dona la paraula als consellers assistents. 

Sol·licita la mateixa el senyor Marcos Rodríguez preguntant per les dates de la 

construcció, al que el senyor Gonzalez respon que la previsió és que les obres durin 

uns 9 mesos i estiguin acabades abans de Setmana Santa de l’any vinent. 

En no haver més intervencions, el president de la Comissió passa al punt següent. 

 
C) Part decisòria:  
 

1. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació de les Normes Urbanístiques del 
Pla General Metropolità que regulen l’aparcament al terme municipal de 
Barcelona. 
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El president de la Comissió dona la paraula al senyor Enric Serra, qui explica aquesta 

modificació suposa un canvi en l’articulat dels estàndards mínims d’aparcament a la 

ciutat. Informa que el canvi més important és que el que el que abans eren places 

d’aparcament mínimes ara són màximes. Així, per exemple, tot el que es considera 

que és equipament de proximitat, no té obligació de reserva mínima d’aparcament. El 

que es pretén és evitar una oferta de places excessiva que inciti al desplaçament en 

vehicle enlloc d’altres sistemes. 

Com a canvis concrets, comenta que en els habitatges de protecció oficial, es passa a 

1 plaça d’aparcament per cada 4 habitatges. S’eliminen les reserves obligatòries en 

habitatges dotacionals. La reserva de places d’aparcament no tota ha de ser de 

cotxes, també poden ser de motos o de bicicletes. Es limiten els escreixos de places 

anteriors i en el complexos comercials, es preuen 2 places per cada 100 m2. Si la 

superfícies és inferior a 1.500 m2, es considera comerç de proximitat. S’incrementen 

les places per bicicletes i es fomenten punts per a vehicles elèctrics. 

Seguidament, el president dóna la paraula als consellers assistents perquè manifestin 

el seu posicionament de vot. Tots els grups presents manifesten reserva de vot, 

excepte el grup de govern, que es posiciona afirmativament. 

Es dóna la paraula al públic assistent. Intervé en primer lloc el senyor Oleguer 

Méndez, de l’Associació de Veïns de la Sagrera. Demana l’adreça on es pot consultar 

la documentació de la modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General 

Metropolità. Se l’informa que en la documentació de la Comissió consten els links per 

a la consulta. 

També comenta que aquesta modificació li sembla un nou foment de l’especulació 

afavorint novament els constructors. El fet que es limitin els aparcaments obligarà la 

gent a llogar o comprar una plaça d’aparcament, pel que considera que és un nou 

empobriment de la població, i li sona a especulació. Li sembla bé la regulació pel que 

fa als comerços. Creu que els barris d’aquesta part de la ciutat no han assolit encara 

els mínims i que els veïns volen recuperar l’espai al carrer. 

Seguidament pren la paraula la senyora Montse Tarrés de l’Associació de Veïns de 

Sant Andreu de Palomar. Pregunta si el desenvolupament d’aquest pla és a llarg 

termini. Manifesta que si bé la modificació li sembla bé, seria bo que es fes també una 

actuació en l’aparcament en superfície, que surt gratis o quasi bé gratis i que crea un 

greuge comparatiu pels que han de buscar un lloc per aparcar. 

Respon a les intervencions la senyora Juncosa. Es tracta d’un canvi en el model de 

mobilitat, que és a llarg termini. Contestant l’exposició del senyor Méndez explica que 
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en els habitatges de protecció oficial s’obliga ara a llogar una plaça de pàrquing, i de 

vegades les persones que ocupen aquests habitatges no tenen ni el carnet de conduir, 

el que és incoherent. La reducció de la modificació i la falta d’obligatorietat creu que és 

positiva. Entén la preocupació per l’especulació però creu que el canvi de model es 

reduir l’aparcament per excessiu.  

Pel que fa a l’aparcament en superfície, respon que és un tema que s’haurà d’anar 

tractant. 

 

2. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla Especial d’ordenació i 
concreció del tipus d’equipament al carrer de Fernando Pessoa 54-64. 

 

El president atorga novament la paraula al senyor Enric Serra, que explica que l’àmbit 

del Pla Especial Urbanístic d’ordenació i concreció del tipus d’equipament, del carrer 

Fernando Pessoa 54-64 (abans Coronel Monasterio 6-16), actualment vigent, incloïa 

tota l’àrea qualificada com a equipament de nova creació, 7b. La Modificació del Pla 

especial urbanístic d’ordenació i concreció del tipus d’equipament, redueix la seva 

superfície i la limita a l’estricta ocupació de l’espai. El que es pretén es racionalitzar els 

usos. 

Comenta també les dues grans novetats del pla. Per una banda s’unifiquen els dos 

blocs i es deixa només un sol bloc. Això s’aconsegueix baixant la volumetria el que 

permet la unificació, i per una altra banda, s’enretira la zona d’equipament perquè pel 

darrera es puguin mantenir i/o desenvolupar les runes arqueològiques  del Rec 

Comtal.  

Seguidament, el president dóna la paraula als consellers assistents perquè manifestin 

el seu posicionament de vot. Tots els grups presents manifesten reserva de vot, 

excepte el grup de govern, que es posiciona afirmativament. 

Seguidament es dona la paraula al públic assistent. La senyora Montse Tarrés, de 

l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, demana per la previsió dels 

habitatges dotacionals. També comenta que seria bo fer pagar l’aparcament a la zona, 

que ara és gratuït, per no anar en perjudici dels que han pagat el seu. La senyor 

Juncosa contesta que no recorda la planificació però que creu que no eren prioritaris, 

no obstant es compromet a fer una resposta per escrit.  

El senyor Carles R. Escuredo fa una pregunta al ponent en relació al Rec Comtal, si 

s’han sol·licitat els estudis arqueològics corresponents, al que el senyor Serra li respon 

que qualsevol actuació a la zona està previst que es facin els estudis arqueològics 
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preceptius. També pregunta el senyor Escuredo si hi ha algun projecte de visualització 

del Rec Comtal, al que la senyor Juncosa respon que no ho sap. Afegeix que pel que 

fa a l’aparcament en superfície l’equip de govern mirarà que es pot fer 

No havent-hi més intervencions i no havent-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 20:45 hores. 

 
La secretària de la sessió     Vist-i-plau 

         El president 
 
 
 
 

Marta Lafuente Garcia     Jordi Gimeno Pérez 


