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PLA ESPECIAL INTEGRAL I DE MILLORA URBANA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA 

iGNASI IGLESIAS I L'EQUIPAMENT ESPORTIU SITUATS AL PG TORRAS I BAGES

TRAMITACIO

Pública (Consorci d'Educació de Barcelona)

Neus Aleu

PGM, Pla Especial Protecció Patrimoni Arquitectònic i PERI sector pl Modernitat

RESUM

L'objecte finalista del present document de planejament és l'ampliació de l'Escola Ignasi Iglesias de Sant Andreu.

Per dur a terme aquesta actuació es necessiten els s òls que actualment ocupa l'equipament esportiu situat en la mateixa illa, 

aquest equipament esportiu es compensa en uns sòls del mateix districte i molt propers.

L'àmbit de l'escola està dins l'entorn de la Casa Bloc, catalogada amb un nivell A. També dins el propi àmbit hi ha la masia Les 

Carasses, cataloga amb un nivell B.

DESCRIPCIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral per 

a l'ampliació de l'escola Ignasi Iglesias al Districte de Sant Andreu, promogut pel Consorci d'Educació de Barcelona; 

EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; PRECISAR que l'esmentat termini s'amplia en un mes en cas que coincideixi 

totalment o parcialment amb el mes d'agost; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 

DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

ACORD

Manca acord pel trasllat de la ventilació del metro que hi ha a l'emplaçament en se situa el nou edifici, s'hi està treballant.

S'està treballant en l'acord del projecte, que ha de ser vinculant, amb la Direcció d'Arquitectura i Patrimoni.

Acords Consell de Districte

Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

El Consell de Direció del Consorci d'Educació de Barcelona ha aprovat aquesta actuació.

La seva dotació econòmica està aprovada P09.6085.02.

La previsió és 250.000 € l'any 2017, 2.500.000 l'any 2018 i 2.750.000 € l'any 2019

EQUIP REDACTOR Mireia Vinyes

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva26/07/2017

L'àmbit del pla té dos subàmbit que mantenen la seva qualificació d'equipament, però que canvien el tipus d'equipament, 

el subàmbit 1 passa ser tot equipament docent i una part el subàmbit 2 passa a ser esportiu.

La titularitat dels dos equipament serà pública.

En el subàmbit 1 és manté la masia Les Carasses, que es posa en valor, i s'amplia l'edifici existent de PB +3P ocupant tot 

front al carrer Palomar amb una fondària de 16,50 m i un altre cos més baix alineat al carrer Cinca de PB+1P i una 

fondària de 16,50 m. La  La masia i l'edifici alineat a vial se situa un element de porxo que els connecta.

L'equipament esportiu, situat al subàmbit 2, s'ordenarà amb un pla especial posterior.
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