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      ACTA NÚM 17 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:         17 
Data:          dimarts, 20 de novembre de 2018 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 19:10 hores  a  les  19:55 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. Ivan Marzá Viola (GMDPSC-CP) 
Sra. Maria del Carmen Santana (GMDPP) 
 
No assisteixen: 
Sr. Carlos R. Escuredo (GMDERC-AM) 
Sr. Ivan Altimira Miralles (GMCUP-PA) 
 
 
Secretària de la sessió  
Marta Lafuente Garcia, assessora jurídica del Districte 
 

Hi són presents: 
El senyor Josep Alió, d’Ecologia Urbana i la senyora Eva Peiron del Departament de 
Coordinació de Xarxes Ferroviàries i Ports. 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: 
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1. DONAR COMPTE de la constitució i situació urbanística de la Taula de Treball 

sobre Torre del Fang. 
 
  
C) Part decisòria:  
 

1. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic d’ordenació de les 
activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats a l’àmbit 
delimitat a l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, aprovat 
inicialment per la Comissió de Govern el dia 31 d’octubre de 2018.  

 
 

Desenvolupament de la sessió 

Essent les 19:10  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 18 de 

setembre de 2018 i, no havent-hi esmenes a realitzar, s’aprova per unanimitat. 

 
 
C) Part decisòria:  
 

1. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic d’ordenació de les 
activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats a l’àmbit 
delimitat a l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, aprovat 
inicialment per la Comissió de Govern el dia 31 d’octubre de 2018.  

 
El President comenta als assistents que per una qüestió d’agendes del ponent, es 

proposa seguir l’acte per la part decisòria de l’ordre del dia, no havent-hi objeccions 

per part dels consellers presents. 

 

Així, es dóna la paraula al senyor Alió, qui explica que el pla inclou les parcel·les que 
tenen façana al carrer Gran de Sant Andreu i a la plaça Mercadal. De l’anàlisi i 
diagnosi de l’estat actual de les activitats, s’ha conclòs que es tracta d’una unitat 
morfològica única, amb característiques singulars, que cal preservar la mixtura i 
diversitat del carrer Gran i que existeix un potencial de transformació dels usos. 
Explica el senyor Alió que els pla d’usos té per objecte regular les activitats de pública 
concurrència, les activitats alimentàries, les lligades a la mobilitat en vehicle i altres 
establiments (meubles). La forma de regular-ho és la de zona única, amb un doble 
radi, i explica les condicions d’aquests, el que dóna lloc a un ús admès, no admès o 
condicionat. 
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Seguidament es passa a la votació amb el resultat de posicionament favorable de tots 
els grups presents. 
 
 

1. DONAR COMPTE de la constitució i situació urbanística de la Taula de Treball 
sobre Torre del Fang. 

 
El President dóna la paraula a la senyora Eva Peirón qui passa un vídeo de 4 minuts 
en relació a les actuacions que s’han realitzat a la Torre del Fang, explicant la seva 
recuperació i les intervencions realitzades. 
 
Comenta que la setmana passada es va constituir la comissió tècnica que definirà els 
usos de l’edifici, lligat amb la seva urbanització. Explica també que l’edifici ja no és 
d’Adif, sinó que és municipal. 
 
La Comissió se n’assabenta. 
 
Sol·licita la paraula la senyora Santana, que va assistir a la constitució de la 
taula/comissió de treball i explica que va ser profitosa. S’ha previst realitzar 4 reunions 
per anar treballant. També comenta que la part d’abaix de la torre està ocupada i que 
el procediment es troba en via judicial. Comenta que el proper 12 de desembre està 
prevista la propera reunió. 
 
Intervé en aquest punt la senyora Elvira Juncosa per explicar la situació legal de 
l’ocupació. Comenta que el 20 de juny es va començar l’expedient. El 15 d’octubre, 
data prevista pel desnonament, els ocupants no van voler sortir pel que en data 7 de 
novembre es va iniciar el procediment per via judicial. Aquest trigarà uns 3 o 4 mesos 
en resoldre’s. 
 
També afegeix que a la penúltima de les reunions previstes per la Taula es farà una 
visita in situ de la Torre i que la documentació, un cop arribi d’Ecologia Urbana, es 
passarà als membres de la taula per tal de començar a treballar. 
 
No havent-hi més intervencions dels consellers es passa la paraula al públic assistent. 
Sol·licita intervenir la senyora Dolores Torres, de l’Associació Plataforma Veïnal de 
Sant Andreu, qui pregunta perquè va quedar aïllat, sense moviment ni cura i ara està 
ocupat il·legalment. La senyora Peirón li respon que l’edifici estava en obres i com que 
aquestes no eren de l’Ajuntament sinó d’Adif, no hi teníem accés. A partir d’ara sí que 
depèn de l’Ajuntament. 
 
Sol·licita la paraula, i se li concedeix, el senyor Oleguer Méndez de l’Associació de 
Veïns de la Sagrera. Comenta que l’edifici ja ha sortit de l’àmbit de l’obra però demana 
quina zona ha quedat fora de l’àmbit de l’obra per saber quina part del parc es va fer. 
Demana en quina data es va fer la cessió de l’obra. No és baladí la pregunta, comenta, 
perquè s’estava esperant a sortir de l’àmbit de l’obra per fer l’enjardinament. Comenta 
que el projecte es recolza en uns murs que han d’anar paral·lels a les vies i que el mur 
no està fet, no obstant això ho parlaran en la comissió de seguiment. 
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La senyora Peirón, comenta que no disposa de la data exacta en que es va fer la 
cessió de l’obra però es compromet a buscar-la així com els plànols corresponents per 
tal de veure que queda fora d’obra. 
 
Finalment intervé novament la senyora Santana qui comenta que les obres les va fer 
Adif i ara l’Ajuntament és el titular. La senyora Peirón respon que Adif va mantenir 
l’edifici però no es va comprometre a mantenir-lo en ús, ara és qüestió municipal. 
L’obra no va ser senzilla, el reforç va ser molt important.  
 
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 19:55 hores. 

 
La secretària de la sessió     Vist-i-plau 

         El president 
 
 
 
 

Marta Lafuente Garcia     Jordi Gimeno Pérez 


