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      ACTA NÚM 16 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:         16 
Data:          dimarts, 18 de setembre de 2018 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 18:45 hores  a  les  19:30 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. Carlos R. Escuredo (GMDERC-AM) 
Sr. Marcos Rodríguez (GMDCiutadans) 
Sr. Ivan Marzá Viola (GMDPSC-CP) 
Sra. Maria del Carmen Santana (GMDPP) 
 
No assisteixen: 
Sr. Ivan Altimira Miralles (GMCUP-PA) 
 
 
Secretària de la sessió  
Marta Lafuente Garcia, assessora jurídica del Districte 
 

Hi són presents: 
Els senyors Joan Manel Llopis, Albert Viladomiu i la senyora Anna Feu. També 
assisteix el senyor Enric Serra, Director del Departament de Llicències i Espai Públic. 
 
Ordre del dia 
 

A)   Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
B)   Part informativa: 
 
1. DONAR COMPTE de la situació i creació de la Taula de Treball sobre Torre del 

Fang  
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2. DONAR COMPTE del Pla Director del carrer Pont, 2-12.  
  
C) Part decisòria:  
 
 1. INFORMAR FAVORABLMENT el  Pla Especial Urbanístic Integral per a la 
regulació de l’equipament Nou Mercat municipal de Sant Andreu, situat a la plaça del 
Mercadal, al Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal a petició de l’Institut 
Municipal de Mercats; aprovat inicialment per la Comissió de Govern el dia 5 de juliol 
de 2018. 
 
 2. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de Millora Urbana per a l’adequació 
de sistemes urbanístics per a l’obertura del carrer Josep Estivill, al barri de la 
Sagrera, d’iniciativa municipal a proposta de Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A.; 
aprovat inicialment per la Comissió de Govern el dia 19 de juliol de 2018. 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

Essent les 18:45 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 de Medi Ambient, 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 19 de 

juny de 2018 i també la de la sessió extraordinària del 25 de juny de 2018, i, no 

havent-hi esmenes a realitzar, s’aproven per unanimitat. 

 
 
 B)  Part informativa :  
 
El President comenta als assistents que el ponent del primer punt informatiu no ha 

arribat en temps, pel que proposa iniciar la sessió amb el segon punt de la part 

informativa a l’espera de la seva arribada.   

 
1. DONAR COMPTE del Pla Director del carrer Pont, 2-12. 
 
El president dóna la paraula a la senyora Anna Feu, redactora del pla, qui explica a la 

comissió que han redactat el pla director de les finques, que no estan catalogades 

però poden contenir un cert valor històric i documental. Ells han treballat en aquests 

valors per saber que es pot conservar i que es pot enderrocar, i han comptat amb 

l’ajuda d’historiadors. Han establert les fases constructives de les finques. Les finques 

dels números 6-8 són les més antigues, contràriament al que pensaven. Tenen un 

valor històric significatiu pel que la protecció serà de bé d’interès urbanístic. La finca 
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del número 4 és més moderna però també té contingut històric i la finca número 2 té 

una protecció com a bé protegit d’interès documental. S’ha creat un pla d’etapes en 

diferents fases, per tal de poder executar les obres segons disponibilitats 

pressupostàries.   

 
La Comissió se n’assabenta. 
 
El President dona la paraula als membres de la Comissió intervé la senyora Santana 

preguntant si hi ha partida pressupostària per a la realització de les obres. Sobre 

aquesta qüestió contesta el senyor Serra indicant que el que està previst és fer una 

neteja selectiva, que és més intensiva que un desbrossament, i encarregar el projecte 

de les finques dels números 6-8.  

 

En no haver-hi més intervencions dels consellers, el president dóna la paraula al públic 

assistent que no intervé. 

 
En no haver-hi intervencions, el President de la Comissió passa al primer punt de la 

part decisòria de l’ordre del dia, davant l’eventualitat que el ponent del primer punt de 

la part informativa encara no ha arribat a la sessió de la comissió. 

 
C) Part decisòria:  
 

1. INFORMAR FAVORABLMENT el  Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació 

de l’equipament Nou Mercat municipal de Sant Andreu, situat a la plaça del Mercadal, 

al Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal a petició de l’Institut Municipal de 

Mercats; aprovat inicialment per la Comissió de Govern el dia 5 de juliol de 2018. 

 
El President dóna la paraula novament al senyor Joan Manel Llopis, qui explica que el 

projecte del nou mercat té una planta de vendes i s’amplia el soterrani, també la part 

de les neteges i càmeres frigorífiques. Ensenya un fotomuntatge de com quedarà el 

mercat i explica als membres de la comissió i assistents les peculiaritats, on estarà la 

venda no alimentària, la sala polivalent i la direcció del mercat. Com a dades 

significatives del pla explica que l’obra té un cost de 8,5 milions d’euros, que el termini 

d’execució serà d’uns 18 mesos,  i comenta que el mercat tindrà 21 parades 

alimentàries, un bar i quinze parades especials (no alimentàries). Explica, finalment, 

que el pla especial el que fa és fixar la volumetria de l’equipament, doncs a l’ampliar el 

soterrani s’havia de fer el pla especial.  

 

La Comissió se n’assabenta. 
 

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 grup de Barcelona en Comú-E, que es posiciona a favor. El  grup municipal 

PSC-CP no emet el seu vot en no trobar-se en aquell moment a la sala. 
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El president dóna novament la paraula als consellers, que no intervenen, i 

seguidament al públic assistent. Intervé el senyor Agustí Carrillo de l’Associació de 

Veïns de la Sagrera,  la zona externa és plataforma única i demana explicació de com 

està pensat els voltants i la mobilitat.  

El senyor Llopis contesta que el projecte contempla fer aquesta zona d’ús compartit de 

vianants, seria plataforma única, com indica l’intervinent i no de vehicles. També 

respon que la mobilitat depèn del Districte. Continua la seva explicació aclarint que no 

es podia fer una rampa d’accés al soterrani perquè no era viable, ocupava molt 

d’espai, així els vehicles arriben a una zona i des d’allà es descarrega amb 

muntacàrrega. 

 

El senyor Carrillo pregunta pel manteniment de l’equipament. El senyor Llopis contesta 

que des del departament tècnic de mercats porten el manteniment. 

 

Seguidament el president passa al segon punt decisori de l’ordre del dia. 

 

2. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla de Millora Urbana per a l’adequació de 

sistemes urbanístics per a l’obertura del carrer Josep Estivill, al barri de la Sagrera, 

d’iniciativa municipal a proposta de Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A.; aprovat 

inicialment per la Comissió de Govern el dia 19 de juliol de 2018. 

El president dóna la paraula al senyor Albert Viladomiu qui explica que l’àmbit del PMU  

comprèn el sòl delimitat pel passatge de Bofarull, el carrer Gran de la Sagrera, el 

carrer Ciutat d’Elx i el carrer Josep Estivill. La finalitat del pla de millora urbana és 

adequar l’ordenació dels sistemes urbanístics per permetre l’obertura del carrer de 

Josep Estivill entre Hondures i el carrer Gran de la Sagrera, en el tram comprès entre 

el passatge Bofarull i el carrer Gran. Així, el present pla de millora urbana adequa 

l’ordenació del sòl a la voluntat del PMU del sector Entorn Sagrera de 2007, per 

permetre l’obertura esmentada. La proposta de zona verda d’aquest Pla disposa de 

caràcter de plaça i es reordena en dos àmbits, la continuïtat de la zona verda existent i 

la configuració d’un nou espai. 

 

La Comissió se n’assabenta. 
 

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

el seu posicionament de vot. Tots els grups presents es manifesten a favor excepte el , 

excepte grup municipal de ERC-AM i el grup municipal del PP Barcelona, que fa 

reserva de vot. 

 

S’atorga la paraula, novament, als grups municipals, que no intervenen. Concedida la 

paraula al públic assistent, intervé el senyor Oleguer Méndez, de l’Associació de Veïns 

de la Sagrera, pregunta si té continuïtat i arriba fins al carrer Gran de la Sagrera o no. 

El senyor Viladomiu comenta que no, no es modifica el recorregut existent. Demanat 
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per la temporització, el senyor Viladomiu respon que espera que a finals d’any estigui 

el projecte per aprovar. Pel que fa a la urbanització, dependrà de l’enderroc de la nau 

ocupada, esperant que el desnonament es realitzi aquest mes de setembre o 

començaments d’octubre. El projecte d’enderroc ja està licitat i adjudicat i quan estigui 

desnonat es podrà enderrocar. La idea és que l’any vinent s’urbanitzi. 

 

Finalment el president comenta als membres de la comissió i al públic assistent que el 

ponent del primer punt de la part informativa no ha pogut assistir i per tant aquest punt 

es passa a la propera comissió consultiva. Prèviament es parlarà amb les entitats del 

barri per tal de crear la taula de treball de Torre del Fang, i que estigui constituïda 

abans de la sessió de la propera comissió. 

 
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 19:30 hores. 

 
La secretària de la sessió     Vist-i-plau 

         El president 
 
 
 
 

Marta Lafuente Garcia     Jordi Gimeno Pérez 


