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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT PEL PROJECTE DE 
REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
 
 A la seu del Sector d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona (Avinguda 
Diagonal, 240), a les dinou trenta hores del vint i dos de març de dos mil 
onze es reuneixen els representants de l’Ajuntament de Barcelona i els 
representants de les entitats veïnals dels barris de l'entorn de la plaça de les 
Glòries.  
 
Assisteixen a la reunió: 
 
Francesc Narváez, regidor de districte de Sant Martí i regidor de mobilitat  
Joan Conde, de BIMSA 
Àngel Sánchez, de BIMSA 
Xavier Patón, sector d’Urbanisme 
Xavier Moreno, del sector d’Urbanisme 
Màxim López. districte de l'Eixample 
 
Jordi Casanovas, de l’AVV Fort Pienc 
Jaume Badenes, de l’A.VV. Poblenou 
Maria José Rubio, de l’A.VV. Poblenou 
Miquel Catasús, de l’A.VV. Clot - Camp de l’Arpa 
Oriol Llopart, de l’A.VV. Clot - Camp de l’Arpa 
Purificación Díaz, assessora tècnica veïnal 
Sílvia Casorran, assessora tècnica veïnal 
Juan Ramon Rodríguez, PTP 
 
Obre la reunió Francesc Narváez donant la benvinguda a tots els assistents. 
Tot seguit passa a l’aprovació de l’acta de la reunió anterior, sense cap 
objecció es dóna l’acta per aprovada.  
 
Àngel Sánchez explica l’estat actual de les obres que està desenvolupant 
BIMSA. Fa un repàs general de totes les actuacions.  
 
Explica els avenços que hi ha hagut des de la darrera reunió. Pel que fa a 
l'aparcament  del Mercat dels Encants, la previsió es acabar-ho aquest mes 
d'abril.  En aquets mateix més també començarem l'obra pròpiament dita del 
mercat dels Encants, la qual s'acaba d'adjudicar. La previsió es acabar les 
obres a finals de 2012. La licitació de les botigues si parades també es 
començarà a licitar aquest mes. 
 
Com ja sabem, la construcció de l'edifici ONA i del sòcol ha quedat 
reprogramat. Com ja hem comentat moltes vegades tenim redactat i aprovat el 
projecte bàsic del Sòcol i redactat l'executiu de l'edifici ONA. 
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Pel que fa al Centre del Disseny, acabem d'adjudicar els aparells elevadors. 
S'està treballant en la redacció del projecte de la biblioteca, es troba en 
aprovació administrativa i estem apunt de l'aprovació final. Estem preparant el 
plec de clàusules pel concurs. El compromís es acabar la biblioteca  a l'estiu de 
2012. 
 
Les obres del centre del disseny avancen a bon ritme i sobre els terminis 
previstos.  
 
Cal destacar la posada en servei durant el mes d’abril del renovat accés a la 
parada de metro de Glòries pel carrer Badajoz – Àlaba, accés que va quedar 
interromput per les obres de construcció del Centre del Disseny 
 
L'avantprojecte de vialitat està redactat i el bàsic estarà finalitzat  durant aquest 
mes. Mostra el projecte que ja es va comentar en la reunió del grup de treball 
de mobilitat.   
 
Els veïns constaten que hi ha retards en l’execució de les obres del Mercat dels 
Encant. Exposen que hi ha 18 mesos de retard. Mostren la seva disconformitat 
pels incompliments. 
 
Oriol Llopart pregunta per la pantalla de leds del centre del Disseny. Angel 
Sánchez exposa que encara no s'ha licitat i ho volem fer al final ja que hi ha 
molts avanços tècnics en aquest camp. De moment es posarà una lona 
provisional.  
 
Per acabar la seva explicació, Angel Sánchez mostra un vídeo del procés 
constructiu del mercat dels Encants. 
 
Jaume Badanes demana que es lliuri el projecte de l'edifici ONA. 
 
Miquel Catasús demana que es faci una reunió on es pugui estudiar més 
detalladament el projecte bàsic de vialitat. Es pregunta si el projecte executiu 
es podrà aprovar en aquest mandat. Es respon que és impossible. El més 
segur és que tinguem l'executiu redactat però en cap cas aprovat. 
 
Es demana si hi ha consens polític entorn el projecte de vialitat i es manifesta la 
provisionalitat de tot plegat pel tema de les eleccions i les diferents posicions 
polítiques, no gaire esperançadores pel projecte de Glòries. 
 
Francesc Narváez exposa que no pot parlar en boca dels altres, el que si es 
pot dir és que aquest equip de govern vol tirar endavant els projectes iniciats, 
entre ells els de vialitat 
 
Jaume Badenes comenta que s'ha parlat amb la resta de partits i ens han 
manifestat que no hi ha voluntat de dur-ho terme. Estem preocupats perquè el  
projecte de Glòries està qüestionat per part dels partits polítics. Estem en una 
situació difícil i de molta inestabilitat. 
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Joan Conde comenta que el que nosaltres podem garantir és que abans de les 
eleccions podrem deixar el projecte executiu redactat . 
 
Jaume Badanes exposa que els veïns continuem pensat que la millor opció es 
passar els túnels viaris per sota les infraestructures  ferroviàries Comenta que 
com tot això va per llarg, és important que s'estudiï bé i s'adopti la millor opció. 
Angel Sánchez exposa que l'Ajuntament després d'estudiar-ho ho ha 
desestimat, els costos econòmics i els requisits tècnics ja explicat així ho 
demostren. 
 
Es demana pel CAP del carrer Bolívia. Francesc Narváez respon que l'equip 
de govern a cedit el terreny perquè es pugui fer l'obra, BSM ja te l'encàrrec de 
la construcció del pàrquing. El Patronat Habitatge està en un procés de licitació 
de l'equipament: casal,d'avis, CAP i habitatges per a gent gran. Avui per avui, 
La Generalitat té el compromís d'adequar el CAP un cop nosaltres els hi donem 
el local.. Nosaltres continuarem endavant, sinó hi ha novetats, nosaltres 
entregarem el local i ells realitzaran l'adequació de l'espai perquè pugui entrar 
en funcionament. 
 
Es pregunta per l'inci de les obres del pàrquing. Es respon que segurament 
serà després de l'estiu. 
 
Miquel Catasús demana tenir una reunió per tractar la UA 1 del carrer Bolívia.  
Es demana si s'aprovarà en el següent plenari. Es demana una reunió 
específica. 
 
Oriol Llopart constata els retards reiterats pel que fa al PMU dels sector 2. Ens 
posarem molt passats en aquets sentit perquè són molts anys de treball. 
Necessitem els equipaments de barri ja. Els veïns de Glòries nord hem 
començat una recollida de signatures. Volem una resposta concreta.  
 
Màxim López exposa que el més important era obtenir els terrenys per fer 
l'escola i per això s'ha segregat el projecte de l'escola dels Encants . La resta 
són propietaris, operadors privats, que cal arribar a acords. La llei diu que s'ha 
de deixar quatre anys abans d'iniciar el procés, ho tenim complicar ara per ara, 
hem d'esperar. 
 
Els veïns demanen que s'acceleri tot aquest procés del sector 2. Francesc 
Narváez explica que el que corria pressa era l'escola i ho estem solucionat, la 
resta reconeix que serà un procés més llarg, depén sobretot dels privats. 
 
El més important pels privats és que anem transformant la zona i la fem 
atractiva. Afegeix que el cicle econòmic és complicat, hi ha un problema de 
finançament importat que provoca que no es mogui res. 
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Els veïns es queixen que hi ha cases ocupades i si fan festes reiteradament. Es 
demana que s'actuï. Màxim López explica que s'ha actuat en el moment que 
ha calgut fer-ho.  
 
Oriol Llopart demana que s'utilitzin altres mesures de pressió i que s'exigeixi la 
normativa. Francesc Narváez respon que són processos complicats i que cal 
mesurar molt bé totes les actuacions perquè no siguin contraproduents. 
 
Joan Conde fa un repàs dels  principals temes tractats en els grups de treball. 
S'adjunta a l'acta. 
 
Es comenta que el dijous hi ha la visita al mercat dels Encants.  Es constata 
que només hi poden assistir dues persones. S'acorda aplaçar la visita al 
mercat.  
 
Jaume Badenes  demana pel tema del panell mediambiental. Per altre banda, 
considera que en el moment que estem s'ha de fer un esforç més gran per 
l'habitatge públic i que cal més inversió en aquest sentit.  Es podria plantejar la 
possibilitat de comprar  habitatge privat ja construït i convertir-lo en públic.  
 
Francesc Narváez exposa que hi ha molts problemes en col·locar els pisos 
públics de venda. Estem negociat amb la Generalitat a veure si podem fer 
lloguers amb opció de compra. La situació econòmica  és molt complicada.  
 
Xavi Paton explica que pel tema dels panells és un tema que no hem 
solucionat. Des de l'Agència de l'Energia s'ha creat una taula de mobilitat on 
s'ha posat sobre la taula la necessitat de donar informació mediambiental als 
ciutadans. Hi ha bones vibracions però no hi ha res concret. La Beatriz Huarte 
de mobilitat esta movent fils perquè vinguin els de l'Agencia de Salut Pública a 
un a reunió del grup de treball de mobilitat. 
 
Sense més intervencions es dóna la reunió per acabada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIONS REALITZADES DES DE LA DARRERA COMISSIÓ 
DE SEGUIMENT  
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DATA DE LA DARRERA COMISSIÓ DE SEGUIMENT: 22 – 11 – 2010  
 
REUNIONS DELS GRUPS DE TREBALL: 

REUNIÓ DATA 
 GT Urbanisme  15-12-2010 

 
GT Seguiment de les Inversions 

 
09-02-2011 

GT de Mobilitat 09-02-2011 
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GRUP DE TREBALL D’URBANISME 
 
Reunió 15-12-2010 

• S’exposa la proposta de túnels i viabilitat en superfície per a la plaça de 
les Glòries.  

• S’explica que la rampa de sortida per Diagonal queda com estava 
plantejada en el seu inici, però es  deixa la porta oberta a la possibilitat 
de continuar la sortida fins al carrer Aragó. Així mateix es debat diferents 
aspectes relacionats amb l'espai públic de la plaça:  

o la sortida i entrada dels túnels per Gran Via,  

o la desestimació del pas per sota Cartagena,  

o les sortides de ventilació, etc. 

• Els representants veïnals no veuen clar la solució per la sortida dels 
túnels a Gran Via. Demanen que s'estudiï bé i es minimitzi l’impacte 
sobre la plaça. Es demana també repensar el carrer Diputació i la 
manera en que parteix el parc.  

• S'assenyala que el pas dels túnels viaris per sota de les infraestructures 
ferroviaries està descartat.  

• Els representants veïnals demanen que entre els objectius d’aquest 
projecte destaqui el de la reducció del trànsit al voltant de l’àmbit de les 
Glòries. Així mateix, demanen que abans de finalitzar el mandat el 
projecte executiu dels túnels i la vialitat estigui finalitzat i, en la mesura 
del possible, aprovat. 

 
 
 
 
GRUP DE TREBALL D’INVERSIONS 
 
Reunió 09-02-2011 

• Pel que fa als túnels viaris i a la vialitat en superfície, s’explica que s’està 
acabant el projecte bàsic i que la previsió es que a finals de març quedi 
enllestit.  Després s'ha de comptar dos mesos per poder redactar 
l'executiu.  

mailto:procesparticipatiu@bcn.cat�


  
 

Direcció de Participació I Comunicació 
Urbanisme i Infraestructures 
 

  Av. Diagonal, 240  pl. 2a. 
08018 Barcelona 
procesparticipatiu@bcn.cat 

 

7 
 

• Els representants veïnals demanen que es justifiqui perquè s'ha 
descartat passar el túnel per sota les infraestructures viaries. Per part de 
l’Ajuntament s’exposen els condicionants tècnics que ho impossibiliten: 

o la incidència de les aigües freàtiques, 

o el cost econòmic desmesurat,  

o estat actual dels túnels ferroviaris, etc. 

• Pel que fa als nou Mercat dels Encants, s'exposa que al març s’acabarà 
l’aparcament. Tot el que afecta a les obres del mercat, menys les seves 
botigues i les  parades, està en procés licitació.  

• Pel que fa al Centre del Disseny s’explica que els obres avancen a bon 
ritme. Es preveu la seva finalització a finals de 2011. La posada en 
funcionament seria a finals de 2012.  

• Pel que fa a la Biblioteca que s’ubicarà a dins el Dhub, el projecte està 
aprovat i en exposició pública. 

• Pel tema de l’edifici Sòcol, s’està estudiant incloure l’escola de música 
en aquest edifici. De moment encara s’està analitzat. 

• S’acorda fer una vista d’obres al nou Mercat dels Encants durant el mes 
de març. 

GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT 
 
Reunió 09-02-2011 
 

• En relació al panell amb informació mediambiental, s’exposa que és 
l’Agència de Salut Pública qui ha de definir la informació a donar, atès 
que és aquest departament qui té la competència. Per la seva banda, 
l'Ajuntament ja ha instal·lat la plataforma per poder donar-la (panell) i ha 
fet la petició a l’Agència, per a que en defineixi els continguts. 
 

• Els representants veïnals demanen que es comenci a donar informació 
mediambiental i de contaminació, tal i com es va recollir en el 
Compromís per Glòries.  

• Es mostra i es debat la proposta de túnels i viabilitat en superfície per a 
la plaça de les Glòries. Entre els diferents temes tractats destaquen: 
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o La presentació de l’alternativa escollida i dels motius per 
descartar altres opcions, es el pas dels túnels viaris per sota el 
túnel ferroviari.  

o La impossibilitat, a dia d’avui, d’utilitzar els túnels ferroviaris, avui 
practicats per Adif.  

o La possibilitat de minimitzar l'impacte del carrer Diputació al parc, 
a través de definir un vial integrat al parc. 
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