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A la vista de la soJ.lJcitlldpresentada pl!l~.TOPOPAP8- SA representat par Venerando Lamelas Fernando
dr;¡la parceHa ubiC3da al carrer de PortoJa, 6, cantonada carrer

referent a: Pla de millora urbana d'ordenadó
CJaudi Sabadell, 7-9

,

redactat par; Carlos Ojinag21Gil, l'irqte.
en la finca: PortOla núm, 6
I'arquitecte que subsctJu, pel que fa a les l!!:eV'escompeténcil!!lB
INFORMA:

Que redif¡C2Iclóesmentada está en la situ~cíó (5) que es detalla al PIiIl!.

Que anteñonnent.!! sques1 Pla es red.!u:tai aprova deflonivament,el 29 d'octubre de 1881, On
Pla Es pedl!lI de protecció de I'oclifid "Noucenti:!!ts" ¡ordenado lIoJumé1ñca de la finca 2-6 del CSrrsr Portota.
Aquest Pla especificava que: la proposta "tlil menys volum del permes sI e:a construis el solar d'acord amI)
J'ordenació sagone atlneaci6 a vial, es respecta i protegeix I'editícac!óe;<istent per considerar-la de posl'Oible
interes arquit!!ct6nic i urbanls1!r: í el fet de propasar construir habitatgas unifamiliars adousats fa que ele mateb:os
s'adaptln millor al citat edlffei....
Tlimbé el Pla esped(o;¡ les condiclons d'gc!\Jaciósobre J'edí1iciproteglt eoclo8nt la necessltat d'una anaDstpr9via
documental Ihistórica.
Posterierment el Pla Especial de Protecx::ródaJ Patrimoni Arqultectónic i Ca~leg del DistriCte 3 de $arria~Sant
Gt!I/Vasi,aprovai definitivament el 23/612000 (80P de 141712000), incorpora aquest editid protegit amb el nille/l
de protecció 8, núm. de fitxa 5.179
QU!!el hoU Pla de mlllora urbana presentat. indica que el PI¡¡¡Especial de Protecció, abanscn.rt
adme11a possibílitatd'esgotar el sostre que tenerales parceHes que Cohtarienalgun edlficiprategit, i e.nbase aixó
es redad!! el presentoAra bis, toIntsois en I'ert. 7 es fa esrnent a I'edifid protegit indicant que ~l present pla
contemplara la' rehabilllació de I'edificl exilBtent amb grau de protecció B, I posterionnent amb un annex s'indou
una normativa I es ~Iaciona a nivel! gQm;¡ralels treballs de retlabilitact6 lAre:;¡lijzar.
El Pla proposa la nova edificado en el mateix Indrst que el seu antecessor, lIevat da les condicio~ d'adequació
amb ('~rquilectura exlstent, al situar-se al dsrnunl deis mur6 de tanca Qrlginalsde la finca SQnse cap més
Indlcad6 al respeete, al que Indica la sElva desaparlclO o rnUtilació, qOesfió aquesta resolta en ranterlor Pla al
recular un metre i escaig I'edlflci propo~ de I'allneoció de la tána¡. El mateIx'sU~ix amb la porta d'ac::cés
actual (barri d'entrada) I la proposada per 8 accés de vehlclilS. en que s'll1ÚIeix una transformació sense
8spaclticar-ne el detBII

.

Que, una v'egada analitzat I!!IIPla Especial de Minora Urbana, es considerales segQents
puntuQlitzacions a Incorpo~r o modiflC3t:
Que en el CQQd'especificar els tipus de fréballs ha reaJitzar aquest ha'Jrien de Bar el resultat d'una anEdisi

historia¡ i diagnosi constrUctivade I'edifio!,ja que no es potnarmar"unrepld i sanejamentdele paramentsh
de

manera sistematlc:a, jlilque aixo comporta la desaparidó deis estucs originals de l'edl1lcino la seva recuperació.
Cal indicar les ¡¡¡fectacíons de le futura actuacló respecte BIs elementJOarquitec1bnlcs dal jardl que en\l'olla la casa,
¡nclesos els murs de tanca i barri d'entrada qua caldra mantenir:¡¡mb la seva configuracíó arquitectónica.
El Pis haura d'lncorporaruna prOpo3taclara de recuperacíó i restauracló de J'editiciproteglt.

Vis.t-i-plau del Cap del
Projeu:te de Revisió del
C~leg Arquitectt'inio.
,
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Jordi Rogent i AJbiol

Barcelona, 23 de maig de 2005
im Font i Ribas, arqte.
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~

Districte
St.Gervasi

de Barcelona

de

Sarria-

Secretaria Tecnicojuridica
Carrer Angli. 31
Teléfon 93 291 6599
Fax 93 291 6530
08017 Barcelona

SESSIO CONJUNTA DE LES COMISSIONS DE MEDI AMBIENT, URBANISME I OBRES I
DE LA DE VIA PÚBLICA, SEGURETAT, MOBILlTAT I SERVEIS MUNICIPALS DEL
DISTRICTE DE SARRIÁ-SANT GERVASI

El dia 20 de juny de 2005, a les 19 hores a la Seu del Districte de Sarria-Sant Gervasi, pla9a
del Consell de la Vila, 7
ORDRE DEL DIA
1. Informe sobre mobilitat i seguretat viaria a I'entorn deis centres docents del districte.
2._Modificaci<Li2untual del PGM _p_et-a_1a.
trans[e.Lencia d'apfolitameoU ordenació de les _
parceLles situades a I'av. de Pedralbes, núms. 2-8 (Area 2B), al passeig de la Reina
Elisenda de Montcada, núm. 26 i al carrer de la Immaculada, núms. 44-46.
3. Acord subcomissió mixta d'urbanisme, de 13 de maig de 2005: Recursos de reposició de la
modificació del PGM a les vores de la Vía Augusta, entre pg. de la Bonanova i la ronda de
Dalt.
4.

Iniciar els treballs per a la modificació del PGM per a la qualificació com a equipament de la
finca situada al carrer de Canet, núm. 4 a 26.

5. Pla de millora urbana per a la modificació del Pla especial d'ordenació de I'ambit delimitat
pels carrer de Salvador Mundi, de la Via Augusta i de I'Hort de la Vila.
6.

Pla especial urbanístic d'ordenació volumetrica del Club de Tennis Barcino (pla9a de
Narcisa Freix

7.
el Panta de Vallvidrera.

8. Projecte de restauraclo

9. Projecte de consolidació de I'edifici d'Elies Rogent al Panta de Vallvidrera.
10. Projecte d'instaLlació d'una area de gossos a la pla9a del Dr. Roig i Raventós.
11. Proposta per a I'ordenació de I'estacionament a la Corona 2: Districte de Sarria-Sant
Gervasi.
12. Pla de mobilitat del barri del Farró.
13. InstaLlació nous hidrants a la zona de ColIserola.
14. Pla Manteniment Integral de la via pública.

Barcelona, 10 de juny de 2005.
EL SECRETA~I DEL CONSELL,

Ajuntament
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de Barcelona

Districte Sarriil - St. Gervasi
SecretariaTecnico- Jurídica
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Modifieaeió puntual del PGM per a transferencia d'aproFitarnent i ordenaeió de finques Av
Pedralbes 2-8, Reina Elisenda 26 i Irnmaculada 46-48.
Iniciativa particular. Transferencia de sostre provinent de la finca de Av Pedralbes 2 (que es qualifica
d'equipament) a les altres finques (es qualiquiquen de zona 18), sense increments d'edificabilitat ni
reducció de zones verdes o equipaments. Sostre transferit: 1500,OOm2a finca de Reina Elisenda i
1.047,75m2 a finca de e/lmmaculada 44-46. Habitatges equivalents: 24.
Aeord subeomissió d'urbanlsme als recursos de reposició de la Mod. PGM a les vores de Via
Augusta.
S'acorda estimar en part el recurs de M.AntoniaFernandez Suau i altres creant nova subzona 20 aI10~
admetent construcció d'aparcament soterrat i estimar el recurs deIs Srs. Juan i Vicente Tort Arnau
excloent la finca de c/Sta Eulalia 11 i 11bis de I'ambit de la UA-1 i establint nova ordenació d'aquesta
unita1.
Iniei treballs de Mod. PGMper la qualificació d'equlpament de les finques de c/Canet 4 a 26.
Qualificaciód'equipament comunitaride nova creació de les finques de e/ Canet 4 a 26, determinació de
la titularitatpública i possibilitatde transferencia del sostre corresponent a I'actualzona de casc antic.
Pla de Millora Urbana per la modificació del Pla Especial de I'ambit S. Mundi, V.Augusta, Hort de la
Vila
Reordenació volumetrica conservant les cases afectades de e/Hort de la Vila 27 -29. Es plantegen dos
blocs units amb un cos en P.B. amb fae;anaa V. Augusta. Es manté la superfície de jardí urba (clau 6b) i
s'incorpora un nou espai lliure, qualificat de vial ( clau 5). Superfície: 2.606m2. Sostre: 4.427m2 s1.
Altura:PB + 6PP.
Pla especial Urbanístic d'ordenacló volumetrlca del Club de Tennis Barcino
Pla d'inciciativa particular de reordenació de I'equipament, previsió de creixament interior, construcció
d'aparcament soterrat i i requalificació del passatge Lucá Superfície: 15.700m2 (Club Tenis Barcino) i
400m2 (Ajuntament de Barcelona). Qualificació urbanística: Equipament (7 a) i zona de densificació
urbana (13 a).
Pla de Mlllora Urbana d'ordenacló de la parcel.la de clPortola 6 Claudí SabadeIl7-9.
Pla d'iniciatívaparticular per I'ordenació del sostre edificable de la finca, cumplimentant les condicions de
protecció de I'edificicatalogat. Superficie: 774,55m2 .Qualificacióurbanística: 13b. Sostre: total 1.299m2,
deis que 370m2 corresponen a I'edificiprotegit i 929m2 éorresponen a la volumetria proposada. Altura:
14,35m corresponents a P.B+4PP, mesurat des de I'acces per Claudi Sabadell, que no supera I'altura de
"edificiveL
Projecte de Restauracló del pant\ de Vallvidrera. Fase 2
Obra programada al PAD. Pressupost: 136.468,12 euros
Continuació deis treballs iniciats, amb I'actuació s.obre els entoms (camins de ronda, accessos des de
plae;aMinaGrot i camí de la Llanega, passera sobre el panta, plantacions, adequació llene;de la pressa.
Projecte de consolidació de I'edifici d'Elies Rogent al pantit de VaUvidrera
Obra programada al PAD. Pressupost: 163.521,00 €. Supoconstruida: 88 m2.
Obra de consolidació estructural i rehabilitaci6 de la casa, construcció de planta rectangular de planta
baixa i planta pis bastida I'any 1864 per Elies Rogent com a casa de guarda del pantá
Projecte d'instal.lació d'una area de gossos a la pl. Dr. Roig I Raventós.
Obra en execuci6 per part de Parcs i Jardins~Pres..$_upost:
1.B.259,48€.Superficie 308m2
Suposa la reconversi6 de la part immediata a e/Ganduxer, entre els dos accessos al jardí, donant
continuitata la trac;acorba que les uneix. Tanca de fusta i disposició de bancs, parereres i abeurador.
Proposta d'ordenacló de I'estacionament a la corona 2 de ciutat DIstrlcte Sama Sant Gervas!.
Proposta per a I'aplicacióal districte de J'estacionament controlat, prevista per a octubre de 2005.
Pla de Mobllitat del barrí del Farró
Estudi de mobilitat del barri per a la pacificaciódel transit lligada al proces de reurbanització endega1.
Instal.Jacló de nous hídrants a la zona de CoUserola
Projecte per a la col.locació de 5 nous hidrants a la zona de muntanya. Es preveu en paral.lel la
construcció de 2 basses associades a hidrants que permetin disposar d'un punt de recollida d'aigua en
cas d'incendi, amb possible presa des de I'aire.
Manteniment integral de I'espai públlc
Iniciats treballs de manteniment integral a zona 1 (Sant Gervasi centre): c/Muntaner, c/ Balmes, c/Corint,
Avenir, Santjoanises, Sant Eusebi, Madrazo, Francolí, Comte Salvatierra, Guadalajara, Granada del
Penedés, Jualian Romea i Bosch. En zona 2 (CoUserola): c/Bosc-Gratallops- ctra de les Aigües, el
Carroe;i c/ Sant Pere Claver i, en intervenció conjunta deis Districtes de les Corts i Sarria-Sant Gervasi :
el carrer de Bosch i Gimpera.
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DOMINGO, 31 JULIO 2005
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11 N oucentisme al Putxet
11 Des de fa molt de temps,
l'equip de govem del nostre Ajuntament de Barcelona no ha tingut
cap vergonya en permetre la desaparició de gairebé totes ,les torres
noucentistes que adomaven el barri del Putxet i formaven 'part del
paisatge urba de la nostra ciutat.
Al carrer POFtola~núme~o 6, hi ha
situada encara la penúltima
d'aquestes torres, si bé~éscert que
amb un grau de deteriorament notable, la qual gaudeix d'Wl jardí
també noucentista i esta catalogada per la seva cQnservació. .:
Ara, les nostres autofitats .municipals -concretament el' districte,.-.
de Sarria-Sant Gervasi- han enae. gat un expedient per la modificació de la qualificació urbanística
d'aquesta parcel.la, tot i respectar
-diuen- l'edifici catalogat. La
modificació consisteix a eliminar
el jardí, que al meu entendre con-o
figura una unitat amb l'edifici
catalogat, i junts formen un conjunt indissociable, per edificar al
solar resultant un nou edifici de
planta baixa i quatre pisps alts.
Aquest projecte no es pot continuar tramitant, si es vol conservar
l'edifici catalogat, perque perdria
tota la seva valua si, en lloc d'ésser
emmarcat per l'actual frondós
jardí, passés a estar encabit dintre
d'un edifici nou, de ciment i de
més envergadura que el catalbgat
ara.
.
1 la meya pregunta no pot ser
. mia

altra: qui pot aturar aquest" de'-

sastre' amb el qual se'ns amenaya
. des de les oficines municipals?
LLUÍS SALATORREGASA
Barcelona

.
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I;A.VANGUARDIA,
,

DOMINGO;
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L'edifici al Putxet

-11

11 E!i'resposta a la c~rta' de Lluís
Sala ,eli, relació alub l'edifici
no.ucentista del carrerPortolt\ mÍ- .
.mero 6,' voleni. infonnar que
l'Aj1.1l1tamentde Barcélona va promoure, mitjalwántel ~la Especial..

dePatrimoniArquitectoniC"i
Cata-

.

leg del Districte de. Sarria-Sant"
Geryasi, la catalogació de l'esmenhit edifici; laqual cosa obliga a

,
¡
i
I
\
;
.

111alltenir els seus VOlU111S
i conser-

'var i restaurar les sevesfa~anes.'A1
111ateixte,mps, aquesf ~nateix pla
preveu esgotarl'edificabilitat enla.

\
!

resta deJa fmca,d 'acord aInb'la se:'
va qualificacióurbanistica.
.

\
~.

"

\'

Actualnient el. propietari: de la
finca,i no l'Ajuntament'de.Bal'ce-

,

lona, ha' pres~1itatuna: proposta

{.

'

per ordenar .l'edificació restant
mitjan~antun Pla de Millpra Urbanística que inclou el manteniment
ila reha1?ilita~íóde l'edifici catWo.

.

gat. Pel que fa a'la zona .que Sal~

, anomena "jardí"; ,cal ~1?senyalar
que urbanÍsticaInent és zona edifi...

o

cable i no zona verda i que el seu
arbrat no esta 'cataJogaLD'altra
banda,.I'InstitutMunicipal
de
Parcs i Jardinsha elaborat un informeper trasplanta!:els vtiit arbres existents.""
'.,

'Per

'.

to! aixo, ,volem, ac1¿1rirdes

del dist.tict~ de Sarri~-Sil11t G~rva~

si que aquest p!~ojectegaranteixno

¡

r

'F
. l'propietaride

l~ finca~sinó també,'

j mOlfespecialment,
garanteix la."
.' ... preservació,. el manténiment i lá
...' t .rehabilita~ió d~l'edifici catalogat.
."
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ASSOCIACIÓ DE VEiNS i AMICS DEL PUTXET"
Sant Gervasi 39-47, Parc de "La Tamarita" BCN 08022
Tel 669 30 61 64 avputxet @ botmail.com

'.

Benvolgut veí I a
Teniot coneixement, que l' Ajuntament de Barcelona vol fer un pla especial per poder donar lIicencia
per la construcció d'un edifici de cases, dintre del actual jardí de la finca de Portola 6, finca
"noucentista" J segons el nostre criteri J compartít per molts veins del costat, aixo no comporta cap
millora per el nostre barri si cau tot el contrari, per aixo si sou d'acord i voleu ser solidaris, demanem
que ompliu aquesta instancia i ens la feu arribarJ be per correu a la nostre adre~a o be la podeu deixar a
la bústÍa de Rep Argentina 167 38_18
No es una instimcia per familia, es una per persona, per tant una familia pot aportar 2 o 3 o 4 cartes.
Si no vols signar o et sobrenJ fes les correJ als teus veins, amics o coneguts.
Avui per UDSdema per uns altres

Una abra~da

!.

Para:
Asunto:

"FrancescRibera"
<avputxet@hotmail.com>
Portola6

Antecedents:

.

.

El 30 de maig de 2005 demanem a Urbanisme a Pya. Glories
informació sobre I'expedient SG302 "Plan especial de protección de
edificio Noucentista y ordenación volumétrica de la finca 26- de la
Calle Portola" també conegut com a CoLlegi Major Montseny. De
('expedient només en podem obtenir fotocOpia de la primera página
i se'ns diu que no está disponible per a consulta i que, tractant-se
d'un pla aprovat definitivament I'any 1987 i no estant totalment
digitalitzada la cOpia. la resta de les 12 pagines s'ha de consultar a
l'Arxiu Administratiu Municipal, al C. del Bisbe Cayador 4 de ciutat
Vella.
El 3 de juny de 2005 ens presentem i demanem a l'Arxiu
Administratiu Municipal cOpia de I'expedient SG302 i se'ns diu que
no esta disponible i se'ns invita a que deixem un telefon de contacte
per a ser avisats quan aparegui I'informació, cosa que fem.

En base a I'impossibilitat d'obtenir I'informació de primera maque hauria
d'estar disponible a l'Ajuntament, sobre un tema que afecta directament al
patrimoni arquitectonica del barrí i de la ciutat, demanem:

.

.
.
.
.

la paralització total de qualsevol possible llicencia d'obres en la
mencionada finca, en tant no estigui públicament disponible la
informació urbanística per a ser consultada pels ve"insdel barri i
tothom que ho demani.
que per a atorgar qualsevolllicéncia d'obra futura en la mencionada
finca es tingui en compte I'existencia d'un jardí indisociable de la
construcció modemista protegida i també l'Article 92 de les Normes
d'Edificació de I'AMB (referent a Zones d'edificació aillada).
que per a atorgar qualsevolllicéncia d'obra futura es tingui en
compte l'Article 89 de les Normes d'Edificació de I'AMB (referent a
('Orientació de la composició arquitectónica).
que per a atorgar qualsevolllicéncia d'obra futura es tingui en
compte l'Article 113 de les Normes d'Edificació de l'AMB (referent a
rampes d'accés als aparcaments).
que per a atorgar qualsevolllicéncia d'obra futura es tingui en
compte l'Article 326 de les Normes Urbanístiques de rAMB (referent
a Condicions d'edificació: subzona 1/,semiintensiva).

A.V. Putxet

.....

~
EXCMO SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Negociado.de Urbanismo.
Ajuntament
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Francesc Ribera Perez, mayor de edad, vecino de Barcelona, con DNI 37710499 K
obrando.como- representante legal, de L' Assoc de Veins i Amics del PUTXET, digo.
El 22 de'julio de 2005 ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Bar~l<ma, pag 33 de la aprobación por el ConseU Muniápal un -denominadoPLA DE
MILLORA URBANA, de la Ordenación de la Parcela ubicada en la calle Portolá 6,
esquina Claudio Sabade1l7-~
Dentro del plazo conferido, paso a exponer mi oposición al expresado plan, formulando
.al efecto.las siguientes
MANIFESTACIONES.
la Construir un edificio de nueve viviendas cuando el Plan aprobado en el año 1987 era
..de 3 viviendas, no supone ningunamejora.para el barrio, sino todolo.contrario
perjudicando enormemente a los vecinos del entorno.
23La destrucción de un excelente jardín centenario, y de sus ornamentaciones
existentes, como fuentes y bancos, del mismo estilo que el edificio" Noucentista "
(obra en nuestro poder documentación gráfica)
33El trasplante de los árboles, posiblemente sugerido, es conocido por todos por su
poca efectividad.
43En el punto 0.8 del Plan se afirma que la profundidad edificable será de 12 mts y la
altura.de planta baja mas cuatro,'cuando en el Plan vigente, y asilo recoge el informe
del Departament de Planejament, las máximas autorizadas son de 11,10 mts de
profundidad -Yuna altura.de.planta.bajamas.dos.
53Los Servicios Técnicos, autorizan más profundidad y menos plazas de Parking, lo

que no favoreceal barriopor el déficítde plazasdeaparcanrientoexistentes.

.

63Se utiliza como referencia zonalla calle Portolá en vez de Claudio Sabadell, que es la
que se tendría tomar como referericiapara computar profundidad y altura.
73La construcción solicitada, afea, menosprecia y desnaturaliza el edificio catalogado,

así comosu entorno.

.'

83Conocedores de la existencia de un informe en fecha 23 de mayo del 2005 del
Departament'de CauHegArquitectónic, en la cita
"caldrá mantenir amb la seva configuració arquitectónica als elements arquitectónics del
jardíque envolta la casa, inclosos els murs detanca i barri d'entrada ".

-o,

Lo que nos indica que el muro no se puede ni destruir ni mutilar, lo mismo que la puerta
de entrada por la calle Portolá , propuesta para la entrada de vehículos.
SOLICITO Se tenga por presentado este escrito y formuladas las alegaciones que en el
mismo se-contienen-y-ensus.méritos,tras los trámites oportunos, se sirva acordar la "no
aprobación del Pla de millora urbana d'ordenació de la parcel-Ia ubicada en el carrer de
Portolá
.. n° 6, cantonadaamb elcarrer Claudi Sabadell num 7-9
OTROSI DIGO Que siendo de mi interés el seguimiento de la tramitación del
expediente a que se refiere este escrito,
SOLICtTO Que se sirva considerarme como interesado en el mi~moy
consecuentemente darme traslado de las actuaciones que'se sigan y notificarme las
resoluciones que se acuerden

Barcelona, diecinueve de septiembre del dos mil cinco
/.,

~-'
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PORTOLA 6
Per que tots ens situem és l' edifici on esta el CoHegi Montseny, torre noucentista i protegida, situat a
carrer Portola cantonada Claudi Sabadell on són
les escales mecarnques.
En data 4 de maig 2005 la Empresa Topopapel
SA que va comprar la finca, vol construir un
edifici a la part deis jardins i arreglar la torre
catalogada, per aixo va presentar a l' Ajuntament
un Pla de Millora Urbana basat en un pla
anterior aprovat l'any 1987.
En data 20 de Juny 2005 l'Ajuntament ens va
comunicar la existencia d'aquest Pla, i es va
obrir un període de temps per si existien
aHegacions en contra.

Nosaltres com a associació vam presentar les
al'legacions que vam trobar adients i s'hi van
afegir 500 cartes més de veins que pensen com
nosaltres.
La construcció de 9 habitatges comporta la
destrucció del jardí, jardí amb arbres centenaris i
omamentacions existents contemporanis amb
l' edificio
La
construcció
sol,licitada,
desnaturalitza I'edifici catalogat.

degrada

1

Existeix un infonne de Patrimoni que aconsella
la conservació del jardí, i deIs murs que
l' envolten .
Per aixo apel-Iem a la voluntat política del nostre Districte per que aturi aquest pla i conservi aquest jardí
pel barri del Putxet.

~

GrupMunicipalde

4JPdeBarcelona

_Aj~n~ament

Convergencia
Ciutat,
08002
Teleton

¡Unió

4, pl. 2a
Barcelona
93402

Fax 93 4027521

EXCM. SR.

Jaume Ciurana i Llevadot, en la seva qualitat de Regidor del Grup
Municipal de Convergimcia i Unió a l'Ajuntament de Barcelona, i actuant
en el seu nom i representació, manifesta:
1.-Que en BOP de data 22 de juliol de 2005 es va publicar I'anunci d'exposició
pública del Pla de millora urbana d'ordenació de la parcel.la ubicada al carrer
de Portola, 5 cantonada amb el carrer de Claudi Sabadell 7-9, promogut per
Topopapel, S.A.
11.-Que en el termini atorgat a I'efecte, es formulen les següents

AL.LEGACIONS
Primera.El Pla de millora urbana d'ordenació de la parceLla ubicada al carrer de Portola,
5 cantonada amb el carrer de Claudi Sabadell 7-9 que es proposa aprovar,
presenta discrepancies respecte al planejament anterior (Pla especial aprovat
en el mateix ambit definitivament en text refós el 29 d'octubre 1987) pel que fa
a I'edificabilitat maxima, pretenent el Pla a aprovar augmentar-Ia.
El Pla especial vigent, marcava I'edificabilitat total. del conjunt de tot r ambit
d'afectació (que definia com a parceLles 1 i 2) en 2.730,00 m2,reconeixent que
era una disminució positiva respecte als 3,119 m2 que el PGM atorgava en
aquest ambit préviament a I'aprovaciódel Pla especial.
La proposta de Pla de miIIora, per definir I'edificabilitat total permesa, diu
textualment:
"Al no ejecutarse en la presente parcela las determinaciones del citado Plan,
los parámetros de aplicación siguen siendo los del Plan Metropolitano de
Barcelona", (referint-se per parceLla només la número 2 definida en el mateix
PE del 87 que cita).
Entenem que el Pla Especial comprometia la totalitat de I'ambit (definít
aleshores com a parceLles 1 i 2) i que per tant el que allí s'hi regulava afectava
ambdues parceLles simultaneament, independentment que s'executés o no la
totalitat en cadascuna d'elles. En aquest sentit, dones, no seria admisible
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afirmar que en el seu moment no es van executar les determinacions dek~1327521
especial totavegada que de les 10 cases previstes 7 sí s'executaren.
Per altra banda, la no execució parcial d'un Pla especial per motius voluntaris
del promotor, en cap moment no pot comportar que el Pla especial aprovat i
vigent perdi validesa en favor del planejament anterior (en aquest cas, les
definicions generalistes del PGM de I'any 76). És a dir, malgrat no s'executi una
part d'un Pla especial, els parametres d'aplicació en un futur, quan es vulgui
exectur la part restant, han de seguir sent els del pla aprovat.
Per tant, si en el seu moment no s'esgota I'edificabilitat definida pel Pla especial
de 2,730 m2,en el moment en que es pretengui completar-ne I'execució, ellímit
haura de ser el definit de 2,730 m2 i no els 3.119 m2 que pretén el nou Pla de
millora.
l si en tot cas, fos voluntat del Pla de millora I'augmentar I'edificabilitat en 389
m2 respecte el planejament vigent, convindria justificar-ne convenientment la
idonietat (com no es fa) havent de respondre també aleshores de la
contradicció que suposaria respecte I'esperit i voluntat del Pla especial vigent
que tenia com a objectiu, per protegir I'edifici noucentista que hi ha a la
mateixa parceLla, garantir el dret al propietari a construir pero edificant menys
volum del permes si es construís segons parametres del PGM.

Segona.S'observen també contradiccions entre el Pla de millora i el planejament
general (PGM del 1976) respecte a I'algada reguladora maxima i al nombre de
plantes permeses que es consideren insuficientment justificades segons l'Art
68.6 del text refós de les lleis 2/2002 d'Urbanismes i Llei 5/2004 de modificació.
D'entrada el Pla pretén edificar PB+4 i una ARM de 14,35 m en un solar
qualificat de 13b amb front a un carrer, el de Claudi Sabadell, de 8,00 m
d'ample quan, d'acord amb l'Art 328 de les Normes Urbanístiques del PGM
seria d'aplicació una ARM de 10,60 m en PB+2.
En aquest sentit, el Pla especial vigent només permet PB+2+golfes amb una
ARM de 8,25 m de manera molt coherent amb I'esperit i voluntat del Pla (i que
hauria de ser la que I'Ajuntament mantingués tambés ara) de respectar i
protegir al maxim l'edifici Modernista inclos al cataleg de Patrimoni de SarriaSant Gervasi que hi ha a la mateixa parcel.la. Textualment, el Pla especial
justificava la voluntat de fer habitatges unifamiliars en filera (els 3 del C. Claudi
Sabadell, els que més podríen afectar I'edifici protegit) i d'una altura maxima de
8,25 m:
"(oo.) y al proponer construir viviendas unifamiliares adosadas hace que las
mismas se adapten mejor al citado edificio y queda la zona mejorada con
respecto a la edificación permitida actual de manzana cerrada", sent aquesta
darrera la solució a la qual tendeix la proposta actual de Pla de millora urbana.

Ajunlamenl
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Inclús, en el cas que s'acabés aprovant el Pla de millora amb una ARM de
14,35 m, entenem que per logica urbanística (no havent-se justificat en el Pla el
contrari) Ii hauria de ser d'aplicació l'Art 240.1 de Regles de determinació
d'altures.
Tercera.El present Pla (i I'actitud de l'Ajuntament en la seva arpovació incial) demostra
una nuLla sensibilitat i interes en favor de I'espai lliure no edificat i en aquest
cas concret, el verd, donat que permet un augment de I'ocupació de més d'un
40% respecte a I'aprovada i vigent pel Pla especial de I'any 1987 (arribant als
216 m2proposats).
Aquest augment de I'ocupació (proposant inclús una profunditat edificable de
12,00 m superior als 11,10 que preveia el PGM quan encara no es
contemplava ni es pretenia el garantir la protecció de I'edifici modernista)
suposa, per tant una disminució de I'espai lliure interiord'illa que en aquest cas
és a més a més un jardí consolidat que forma una unitat amb I'edificiinclos al
Cataleg del Patrimonio
Quarta.Donat el nivel!de degradació de I'edificimodernista i I'estat en part ruinós que
presenta actualment i donat que ja en el seu moment sembla ser que era
obligació del promotor del Pla especial anterior el restaurar-lo (cosa que mai
s'ha fet), demanem que el Pla de millora urbana que es pretén aprovar,
independentment del termes finals en que es faci, sí contempli I'obligació del
promotor a restaurar convenientment (i segons els criteris que el Servei del
Patrimoni Arquitectonic determini) I'edifici modernista que hi ha a la mateixa
parceLla i que esta inclos al Cataleg del Patrimoni, previament a I'otorgament
de la llicencia d'obres que el mateix promotor pugui soLlicitar posteriorment a
I'aprovació del Pla.
Per tot I'exposat,
SOL.LlCITA: Que es tingui per presentat aquest escrit en temps i forma i en
lIurs merits es tinguin per formulades aLlegacions al Pla de millora urbana
d'ordenació de la parceLla ubicada al carrer de Portola, 5 cantonada amb el
carrer de Claudi Sabadell 7-9, promogut per Topopapel, S.A, es procedeixi a
estimar-les i\incorporar-Ies.
Barcelona, 22 (j,eseptiembre de. 2005
LDE-PRESIDENT DE L'AJUTNAMENT DE;BARCELONA
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Resolució núm. CP05/l5 PRl43
Exp. núm. 05P0502

Sr.Francisco Ribera Perez
A vda.Republica
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NO TI FICACIÓ
El Plenari del Consell Municipal, de conformitat amb les atribucions que li atorguen els articles
66.3 de la Carta de Barcelona, i l'article 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de regim local, segons la nova redacció que li dóna la Llei 11/1999, de 21 d'abril, en sessió celebrada
el 18 de novembre de 2005, ha adoptat el següent acord:
SUSPENDRE, de conformitat amb l'article 90.1.b de la Llei 2/2002, de 14 de man;:,d'Urbanisme,
l'aprovació defInitiva del Pla de millora urbana d'ordenació de la parceLla ubicada en el carrer de
Portola, núm. 6, cantonada amb el carrer de Claudi Sabadell, núms. 7-9, promogut per Topopapel,
S.A., pels motius exposats a l'informe del Departament de Planejament de Desenvolupament, que
consta a l'expedient i, a efectes de motivació, s'incorpora a aquest acord; ADVERTIR als promotors
del pla, de conformitat l'article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les

1

administracions públiques i del procediment administratiu comú, que disposen de 3 mesos, a comptar

des del dia següent al de la notifIcació del present acord, per subsanar les defIciencies assenyalades a
~

~

l'informe de referencia; en cas de no fer-ho així, s'entendra caducat l'expedient administratiu;i
---PUBLICAR aquest acord en el Butlletí OfIcial de la província de Barcelona.
Us notifIco aquest acord, i el/s informe/s a que en fa referencia (annex a aquesta notifIcació), ates que
vareu presentar aLlegacions en el tramit d'informació pública de l'esmentat instrument de planejament
urbanístic, de conformitat amb l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regimjurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la nova redacció que li
dóna la Llei 4/1999, de 13 de genero
El document restara exposat al públic en el Departament d'Informació i Documentació del Sector
d'Urbanisme (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona, de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h., i de
16.00 a 18.00 h., i divendres de 9.00 a 14.00 h).
Barcelona, 20 de desembre de 2005
LA SECRETARIA DELE
(P.D. 8/1 1199)

Direcció Tecnica
d'Urbanisme
Av. Diagonal, 240 4a planta
08018 Barcelona
Te!. 93.291.44.44 (Dep. d'lnformació
Fax. 93.291.45.93

Urbanística)
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Direcció d'Actuació Urbanística
Departament de Planejament de
Desenvolupament
Av. Diagonal, 240, 2a. pl.
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PLA DE MILLORA
EL CARRER

URBANA D'ORDENACIÓ

DE PORTOLÁ,

CLAVDI SABADELL,
EXPEDIENT

DE LA PARCEL'LA

NÚM. 6, CANTONADA

UBICADA EN

AMB EL CARRER

DE

NÚMS. 7-9

05P-0502

INFORME PER A LA SUSPENSIÓ

Aprovació inicial i exposició al públic

El Primer Tinent d' Alcalde, en ús de les facultats delegades pel decret de l' alcalde de 15
de desembre de 2003, en data 31 de maig de 2005 va aprovar inicialment el Pla de mil/ora
urbana d'ordenació de la parcel-Ia ubicada en el carrer de Portola, núm. 6, cantonada
amb el carrer de Claudi Sabadell, núms. 7-9, promogut per Topopape1, S.A., de
conformitat amb el que determina l'article 68.1 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de
la Carta de Barcelona, aplicable en virtut del que determina la Disposició Addicional
Segona de la Llei 2/2002, de 14 de mar9, d'urbanisme (actualment, Disposició Addicional
Primera del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme).
L'exposició al públic, pel termini d'un mes, es va iniciar amb la publicació deis edictes
corresponents en el Butlletí Oficial de la Província núm. 174, de 22 de juliol de 2005, al
diari La Vanguardia, de la mateixa data, i al tauler d'edictes, de 26 de juliol al 29 d'agost
de 2005.

Tramit

d'exposició

al públic

Durant el termini d'exposició pública han estat presentades les següents aHegacions, que
s'agrupen en diferents models:

!

I
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1. Model 1

M3 Dolores Nicolás Roca

Agapit Custoia Juanola

Pedro Antonio Cortiella Casadevall

Marta Busquets Calopa

Silvia Femández Catel

Francesc Fontboté Tomás

Manuel Ventosa de Barnola

Antoni Rodríguez Siurana

Luis Sala T orregasa

Manuel Tortosa Mateu

Maria Rosa Trias Costa

Ángels Mallorauí Martí

Rafael Gardella Morera

Rosa Gardella Trias

M3 Rosa Hernando Herrero

Sara Losada García

Juana Herrero López

José Juan Hernando Herrero

Pilar Lahoz Luque

Salvador Martínez González

M3 Luisa Pérez Candia

Josefina Lóoez Marco

Eva Nicola López

Maria Orten Pubill

Jaume Bertomeu Tomás

M3 Isabel Lemos Payueta

M3 Mercedes Lemos Pavueta

Carmen Alicia Aneas Álvarez

Montserra Ybarra Fossati

José Antonio Sebastia Fuster

María Soteras Lafuerza

Hugo Lac\austra Pereim

Luis Sarrado Sotera

Margarida Codina GÜell

Laura Laclaustra García

Asunción García Femández

Montserrat Ouiñones Ramos

Jorge Anglés Pereda

Elena Esauerra Lasaga

Joaquima Margenat Rius

Francisco Javier Crego Carreira

Carme Hosta i Calderer

Maria Sarrado Giménez

Enric Sities i Menéndez

Josepa Vilamaió Seguí

José Miguel Altuna Irastorza

Alegría Giménez Arasanz

Liuís Sarrado Giménez

Pilar Monroig Ramírez

Manuel Sunver Bofill

Guillermina Droguet Rafel

José M3 Roca Burguete

Esmeralda Tena

Francesc Ribera Pérez

Berta Sala Droguet

Jaume Serra i Llerva

Josefa Torregasa Querol

Nuria Droguet Rafel

Enric Pes Martínez

Carlos Ruiz Vivancos

Rosa Vergés Milla

Paula Tervez Ruiz

Mavte Moreno Puges

M3 Isabel Llanes Júdez

Oriol Sala Droguet

Rosario Fernández Villasante

Carles Sala Torregasa

Isabel Ramos Sánchez

Pilar Ramírez Barenvs

Lvdia Roig Martínez

Enriaueta Granvel

Francisca Arrebola Contreras

Laia Pes Solsona

Jordi Cortés Servitie

Miranda Calleión Huertes

Caria Martí Contreras

Eulalia Solsona Bertran

Carlos Oliva Lladó

Pere A. Cortiella Casadevall

Rosa Ibáñez Cacho

Josep Matalonga Amat

Lorenza Borrel Cappon

M3 Luisa Olivas Morales

Jonathan Matalonga

Alberto Márauez Pérez

Estrella R. Ramírez

Alicia Verger Lacroix

Zeid Pedrós Bassols

Leónida Sánchez Sánchez

Antonio Giménez Martínez

Rita Wing

M íriam Grau

Véronique Werklé

Daniel Montané

Zulema FelTeira Moraño

Tidel Saiz

Marta Verdeio Leon

Laura Camps i Mora

Laura Pérez

María Carretero

María Saura León

Montserrat Bestué

2
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Myriam Abad Rando

M" Isabel Rodríguez

Sandra Salvador Pérez

Laura García

Mónica Méndez

Anna Tarrés Martinez

Arnau Segarra Braunstein

Helena García Gálvez

Rosa Pujol

Adela Darnis

Gruver Brown

M" Luisa Blanco

Merce Coma Taulé

Graziella Baravalle

Elisa VilIalonga

Lydia Sánchez Fernández

Concepción Agüero

Joana Comas Rosa

Teresa Correig Blanchar

Ana Narberhaus

Francisco Serrano

M" Cannen Pérez Carro

Anna Gomar Tomas

JÚlia Vilar Gasset

Mercedes Papaseit Llarch

Anna Solí Bach

Anna Ruete Botet

Lesley Matalonga Borrel

Adela Torrens

Humberto NÚñez

Eugenio Mateo Martínez

Mercedes Adalio Ruiz

José Lucas Stefani Irizar

Asumpcion Masdeu

Lourdes Anna Charles

LC. Giménez Fernández

Florencia Fernández

Ignacio Herrero Serra

Marta Medrano Elias

Neus Demestre

Gloria Clota González

Marta Freixas Gutiérrez

Eulalia Alvarez Famls

Pilar Pascual

Oscar Cubero Prados

Paulina Fariza

Aurora Izquierdo

M" Dolores García Rodríguez

Lucas Polo VilIalba

Ma Dolores Ibáñez

M" Teresa Villa Iba

M" JesÚs Martínez

Ma Ñiosa Díaz Pérez

Ma del Canne Rosset Aleñar

Trinidad Blasco Fernández

Merce Jarque Vergé

Jaume Ayguadé Calvís

Pilar Páez

JÚlia Cabré Canalejas

Antonio Lozano

Pilar Herrero Saura

Emilia Dios Monge

Rosa M" Soley Galan

Carme Arenas Molina

Yvonne Theilccker Cust

Antonio Escarate Fructuoso

Javier Valero Jaca

María Orten Pubill

Jaume Bertomeu Tomas

Carolina Iannazzo

Francisco Barroso González

Olatz Altuna Urquia

Marcos García Muñoz

José Antonio SebastÜl Fuster

Carmen Medrano Saniuán

Mario Iannazzo

Antonia del Baño Caescer

Lluisa Piquero Casas

Montserrat Ybarra Fossati

David Pardo i Estadella

Alberto Damián Tortosa Diaz

Laura Gabriel Puerto

Elena Larragna

Ma Josefa Cifré i Vericat

Gustavo Cuesta Gómez

Esteban Casas Martínez

Javier Molina Hurtado

Albert Ferrer Arpí

M" Dolors Macan Duch

Luisa Ramos Sánchez

Roberto Martín-Corral

Pedro Pérez Ruiz

Joaquín Lázaro

Anna García i Llanta

Alex Ruiz

Anna Riera CasadesÚs

Dolores Martín Cruz

Francisco Rueda Roldan

Rem Pardino ColI

2. Model2

3

Nuria Benavides Ferreres

Anna M3 Virgili Serra

Carmen Vendrell Socia

Antoni Rodríguez Siviana

Antoni Rodríguez Vendrell

Juana Saura Lahoz

Pilar Lahoz Luque

Marc Florensa Sánchez

Lorena Torres Dios

Ada Bergillos Colomé

Antonio Bergillos Coles

Caries Solsona i Gonzákz

M" Mercedes Lemos Pavueta

Daniel Pérez Cabanillas

M" Isabel Lemos Panler3

M" Luisa Pérez Candía

Rafael !\[oncau Recasens

Anna Maria Planes i Rei!2:

Kathleen Boonen

Salvador Martínez González

Silvia Fernández Catel

Agustín Cobo Torres

Eduard \.entosa Petitbo

Rogelio González Camr'

M" Dolores Soteras Vázquez

Rocco Iannazzo

Calogera Orlando

Manuel Ventosa de Barnola

Asunción Petitbo Antúnez

José Manuel Altuna i RasIOrza

Laia Ferrer Macau

Ion Altuna Urquia

Begoña Urquía Martínez

Francesc Ribera Pérez

Ana Pérez del Río

Néstor Alonso Nicolás

Fermín Nicolás Romero

Mireia Fuste Cuellar

Sergio Alonso Nicolás

Rosa Roura Homs

M" Teresa Palacios Valls

Rosa Bartolomé Comas

Mónica Blázquez González

Eduardo Palacios Valls

Pilar Giménez Arasanz

Teófilo González Fuente

M3 Teresa Tortosa Toez

Fermín Aguilné Estallo

Beatriz Aguilné Giménez

Ma Teresa Pérez Berezo

Sabina Ortega Cosculluela

Sílvia Giner Rupérez

Joan Galeeran Porqueras

Marisol Fernández Pérez

Victo Azón Gendra

Conxita Casimiro Lluch

Eugenia Blancafort París

Maurici Blancafort Planas

CarIa Ventosa Petitbo

Francisco Caballero Capilla

Alex Olivé Martínez

Xavier Sanchís Jorda

Maria Matas Fernández

Joan Morante Matas

Juan Morante Hita

Eva Morante Matas

Javier Diago Tello

José María Aparicio Jané

Elena Morante Matas

Francisca Femández Flores

Roger Xarrie Riera

Félix Esplugas Solano

Antonio Lorente Santmartí

Juan de la Fuente Reimondez

Juan Antonio Lacosta Femández

Alberto Luián Portos

Miguel Gallego Codes

Gloria Ugidos Rio

José Antonio Giménez Latre

Máximo Giménez Arasanz

Francoise Arru Witty

María Martínez López

Pep Ramírez Nolés

Jaume Soler Rigol

Estrella Caballero Requero

Artur Evangelista Masip

Ascensión Resano Ricane

M" Luisa López Marco

Boria Badia Sicart

Carme Sicart Marfa

Aleix Badia Sicart

Marcos Nicola López

Alberto Nicola López

Josefina López Marco

M3 Luisa Pujol Benet

Mercedes Reguero Sánchez

M" José Sillero Morales

Nelida \[artínez Serrano

Josep Segarra i Melia

Maria Vila Vidal

M3 Dolors Sau Marfany

Carmen Virginia Mateo .-\dalia

Jesús-Miguel Palop Riera

David Sants Muñoz

Miquel Angel Almenta Femández

Francisco Martínez Gallego

Lucía Pérez Tola

Maria Solans Girau

Josep Fusté Casals
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Monica Hemández Pérez

Cavetano Hemádez del Río

Ricardo Juan Mora Molina

Aleix PoI i González

M3 Teres:: González Alenyas

Vanesa Pozuelo Gómez

Ramon Dalmau Fontanet

Eva

Angel Andrés Cuacos Rosa

Alexia Luján Nicola

Nat.:.lia E'..mgelista Robleda

Maribel Tomás Grall

Alicia Giménez Femández

Mar.-:arit:: \Iascaró Pérez

Inés Festa

Montserrat Lasheras Ipas

M3 T eres:: Baradad Framis

Ana M3 de la Haba Morales

Gerard Acereda Femández

Ger3.rd A.:ereda Femández

MAS (DNI 38090018)

M3 Jesús Jiménez Cózar

Mar3 Ri:-::'5i Gené

Caterina Bantrons POli

Celia Esparza i Puig

Luis Tor.= Femández

M" Celia Olivella Esparza

Miguel Pascual Ligorio

Xavier \'i;clla Vidre

Regina Mascaró Corella

Consol Muxí Moner

Eva \1ore:1O Pujol

José Galan Moreno

Susana Lavilla Arrayás

Carlos O'Callaghan Casas

Montserrat Anton Yuste

Juan Vidal Torres

Josefa M:::1ínez

Carmen Alicia Aneas Alvarez

Roger Salmerón Aneas

M3 T eres:: \1onserraté Reig

Guillem Reig Rico

Mireia Alsina i Margall

Laia BatLes Fabregat

Alvaro Arenas Alfaro

Carmen Alguajar Serrano

Alvaro AJenas Alvarez

Verónica Arenas Alfaro

Manel Alfaro YII

M3 Cristina Alfaro Alquézar

Jairo Motta Reyes

M3 Isabel Alfaro Alquéjaz

Dolors Colomé Grimal

Alejandro Sala Alfaro

Javier Ortega Pintre

Joroe Andrés Pereda

Montserrat Quiñones Ramos

Leónida Sánchez Sánchez

Alberto López Sánchez

Beniamín Ramírez Sánchez

Anna Fontboté Gual

Jordi Giró i Salas

Pilar Sabat i Aranda

Concepción Llauradó Ortiz

Jordi VictOriano Liarte

Núria Ortells Pujadó

Lluís Manent i Tomas

Jose Anf Martín Bertomeu

Montserrat Ventura Romera

Clara Pla Cuyas

AQ:uslÍnOliva Giber ans

Es eranza Lladó Pons

M. Gloria Pla Cuyas

M. \1arQ::mtaCu as Robinson

Jose Lluís Pla Cid

Adelaida Campos García
Daniel Sorinas Pardo

Roser de las Heras

Juan J. BraQ:adoAsensio

AUQ:usto.-\güerasAQ:üeras

ESDeranzaVerden

Carme Alvaro Pui

Caries Roi

Gloria Sampere i Montlló

JoseD Sc>:anes

M. Araceli Garcia Brugllen

Enric Codina Portet

Carme T,malba Llo is

Maria Roca Pa al

Maria Elena Pla Cuyas

Pau Car.::-¿Albós

Recrina Martí Vicente

Anna Cabré Albós

Jose

Pedro Pui Font

Dolors Albós Tormo

Carme LUDoni Robert

iC(>:lLópez

3. Model 3

M>Cabré Castellví

ICarmen Guzmán Sal\'atierra
Esteve

Pilar LUDon i Robert
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Agustín Cobo Torres

I

¡
(

I

Francisco .-\rrebola Diaz

Silvia Fernández Catel

I

I

Boria Fernández Catel

Joan Roig Revilla

Pau Custoja Codina

Estel Custoja Codina

Ma Esther \brín Duran

Leonardo Seito Surroca

Leonardo Seito Sabates

Encarna i\I.=.:ZMuñoz

Pere Pagés i Casals

Rosa Aregall Escoda

Joan Fisa C:1ramunt

Daniel Bonnin Capsalles

Noemí Bravo Codina

Jose Bonnin Serra

Ma Luisa Capsalles Martin

Juan Fisa Aregall

Mireia Cor:2.da Serrano

Marcos Jiménez Amo

Carme Serrano Rivera

Die!!o Gi:;:\.

Juan Antonio Torres Riwra

José Fernández Montanuy

Patricia G.: da Miralles

Cristina Grau Codorniu

Susanna Martínez Ruiz

Francesc D".-\ssís Pagés Juanola

Laura Bravo Picares

Carmen Güell Juanola

Manel Bou]osa Grenero

Lidia Vázquez Fernández

Cristina Blanch Cabello

Dolores Duran Pomar

Guillermo Feito Sabates

Ma lrma Riera Mari

Francisca e 3.brero Orihuela

Josefina Vidal Badia

Eva Puig Durall

José Anton:0 Sebastia Fuster

Esteban Casas Martínez

Gustavo Cuesta Gómez

Pedro Pérez Ruiz

Ma Josefa Cifre i Xericat

Javier Molina Hurtado

Marcos Gar.:ía Muñoz

Roberto Martín Corral

Eulalia Palau Tur

Eduardo Abadía Tort

Verónica Virginia Coloma

I

Sergio Villegas Pérez

Fernando Romero Fernández

Sandra García Robles

I

M3 del Mar Jerez Ferran

Ana Mandianes Araujo

Julia Manrique Sanz

I

Marc Ribas Gimeno

Patricia Valiente Rastrollo

Otger Rius Fing

Hugo Torre Sola

Albert Guilera Fabre

José M3 Fraile Obradors

Victor Cañardo Rojo

Lluís Hernande Moya

Francesc Daura Moix

Andrés Granados Ropero

Consol Miguel Cañizares

Emili Llopart Codina

Caries Anducas Planas

Raúl Haro Román

José Haro Catalán

Josefa Rornán Jirnénez

Jonathan Carmona

Ignacio de Mena

Ignacio Abelló Turu

ToniParra

Salvadora Villegas Pérez

Francisco del Valle Díaz

Angeles Pérez Esquina

Jennifer Álvarez López

Miguel Herrero Górnez

Leonor Escola Falguera

Isabel Costa Escola

Aurelia Carrillo Suárez

Marta Portillo Borras

Antonio Jirnénez Espinola

Pere Cortiella Ibáñez

Juan Ramón Mena Clernot

Sonia Congosto

M3Carmen Ruiz Mourenza

Josep Prades Picó

Monica Fisa Argall

José Otero Sal pulo

Josep Bonnin Copsaub

Mónica Delgado Puig

Anna M3 Asensio Reberte

Eduard Pedret Navarro

Mariona Martín Andrés

Rodrigo Otero García

Guillermo Soriano Rodríguez

Manuel Lloret Martínez

Alicia Molina Muñoz

Elisenda

Rosa-Ana Falcón Salvador

Artur Evangelista Masip

Aleix PoI i Gonzalez

M3 Teresa González Aluias

Montserrat Sala

Albert Manent i Segirnon

Albert Manent i Segirnon

Iglesias

a\"arro Marquina

,

...

MontseITat Casal s Cardil

Montserrat Mir Andro

MontseITat Molinas

Jaume Minoves Arévalo

Javier López Luna

M3 Blanca Teresa Lorenzo

Martín Valles Rodoreda

José Luis Flaquer Vidal

4. Model 4

M3 Dolores Nicolás Roca

Carlos Cabades O'Callaghan

Josep M3 Valls Xifré

Clara Torres Romañá

Jan Donhardt + 83

Massimo Feliciani

María Juanela Venwés

M. Dolors Vendrell

Teresa Juanola Vergés

Joseo M3 Oller i Sola

FeITan Gallo Artea!.!:a

Tomasa Rupérez Gil

Susana Ramírez Fernández

Alejandra Gil Yunauera

Ana Gil Yunauera

Miguel Buch Clermont

Anna Vila Demestre

M3 Án!.!:elsVillalba

Jalime Av!.!:uadéCalvis

Raúl HeITeros Martínez

5. Model 5

Joseo M3 FaITé Juan

6. AHegació del Sr. Francisco Javier Herreros Bastero, en data 4 d'agost de 2005.

7. AHegació deIs Srs. Rafael i Javier Marsans Bertrand, en representació de la societat
FICEPU,S.A.,en data 26 de setembre de 2005

8. AHegació de la Sra. Sara Droguet Rafel, en data 22 d'agost de 2005.

9. AHegació del Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, Regidor del Grup Municipal de
Convergencia i Unió, en data 22 de setembre de 2005.

10. AI'legació del Sr. Jordi Cornet i Serra, Regidor Portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular, en data 29 d'agost de 2005.
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Contingut

de les aHegacions

AHegacions MODEL 1

l. No existeix millora sinó empitjorament del paisatge urba, ates que es pretén substituir
el jardí per un edifici de vivendes de cinc plantes, cosa que suposa una major intensitat
de I'ús del sol urba i una ciutat menys sostenible.
2. El PMU menysprea i desnaturalitza la protecció de I"edifici noucentista inclos en el Pla
de protecció. A més, cal també protegir el jardí perque forma un tot inescindible
inseparable.
3. El Pla especial vigent de 29 d'octubre de 1987 preveia per a aquesta parceHa tes
vivendes unifamiliars, i no un edifici multifamiliar amb nou vivendes.
4. Tot i que la Memoria indica que la fondaria de I'edifici sera de 12 m des del carrer
Claudi Sabadell, els planols ho superen en dos metres i mig.
5. El planejament vigent va tenir en consideració l'edifici protegit per establir unes
compensacions volumetriques, i ara la proposta toma a efectuar compensacions
volumetriques basant-se en la mateixa circumstancia, la qual cosa suposa una trampa.
6. L'al9ada proposada de l'edifici és de 14,35 m., pero l'amplada del carrer de Claudi
Sabadell (8m.) no permet edificar aquesta al9ada.
7. En el pla vigent el promotor es va comprometre a rehabilitar l'edifici, cosa que no ha
efectuat malgrat ser condició d'aprovació del pla. Ara la nova proposta indica que es
contemplara en el futur la rehabilitació de l'edifici existent. L' Ajuntament hauria
d'exigir primer aquesta rehabilitació o que es presti fian9a suficient per fer-hi front
(mínim 1,8 milions d'euros).
8. La proposta no preveu complir les previsions urbanístiques d'aparcament. La solució
és reduir el volum edificable.
9. La previsió de creació d'un vial interior per donar accés peatonal i rodat al nou edifici
vulnera les normes urbanístiques de construcció en patis interiors d'illa, i empitjora
l' entorn protegit.
AHegacions MODEL 2
l.

Construir un edifici de nou vivendes quan el pla vigent de 1987 només preveu 3 no
suposa cap millora per al barri.

I

(

I

¡
...

2. Es destrueix un excel.lentjardí
noucentista.

centenari i els seus ornats, del mateix estil que l'edifici
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3. El transplantament d'arbres suggerit és conegut per tots per la seva poca efectivital.
4. El Pla proposa una fondaria edificable de 12 m. i una alc;ada de PB+4pp, quan el
planejament vigent autoritza una fondaria d' 11,10 m. i una alc;adade PB+2pp.
5. S'autoritza més fondaria i menys places de parking, cosa que no afavoreix el barri pel
deficit de places existenl.
6. S'utilitza com a referencia zona el carrer Portola i no el de Claudi Sabadell, a efectes
de computar fondaria i alc;ada.
7. La proposta enlletgeix, menysprea i desnaturalitza I'edifici catalogat i el seu entorno
8. Citen un informe del Departament de Cataleg Arquitectónic que obliga al manteniment
amb la seva configuració arquitectónica deIs elements del jardí que envolta la casa,
inc1ososels murs de tanca i barri d'entrada.

AHegacions MODEL 3

l. Dóna per reproduldes totes les al.legacions formulades per altres ciutadans.
2. El pla no suposa cap millora. Perjudica el paisatge urba ja que es perd un jardí que
forma part d'una edificació modernista.
3. S'augmenta l'edificabilitat en alc;adai fondaria, passant de PB+2pp a PB+4pp.
4. El compromís de rehabilitar I'edifici no potjustificar l'augment d'edificabilital.
5. El pla vigent de 1987 contempla la rehabilitació de l'edifici i l'obertura d'un vial de
connexió entre Portola i República Argentina, i no s'han fel. Pregunten si hi ha hagut
negligencia per part de l'Ajuntament, que ara s'agreujaria.
6. El pla vigent preveia tres edificis unifamiliars amb alc;ada de PB+2pp, i ara se'n
proposa un edifici d'habitatges plurifamiliars de PB+4pp.
7. Es dóna com a referencia el carrer Portola quan en realitat l'edificació es projecta al
carrer de Claudi Sabadell.
8. Existeix informe del Departament de Cataleg Arquitectónic on s'indica explícitament
que caldra mantenir en la seva configuració arquitectónica els elements arquitectónics
del jardí que envolta la casa, inc1ososels murs de tanca i barri d'entrada, la qual cosa
ignora el projecte.
9. L'edificació sol.licitada desnaturalitza, menysprea i enlletgeix l'edifici catalogat i el
seu entorno
10. Ates que la proposta és una modificació del Pla especial de 1987, esdevé d'aplicació
l'artic1e 193 de les Disposicions Complementaries de les Normes Basiques aprovades
per l'Ajuntament el30 d'abril de 2004, on s'estableix que els plans especials no podran
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augmentar la superficie edificable ni alterar el tipus d'ordenació del planejament
anterior quan aquest es modifiqui.
11. No consideren correcte ni just perdre un espai verd que ja existeix.
12. Pretenen evitar un més deIs molts excessos urbanístics produi'ts en la darrera decada al
Districte.
13. Afectació de l'edifici modemista per la rampa d'accés a I'aparcament. A més la
proposta insinua la reserva de la construcció d'una piscina en el futur.
14. Editici ijardí formen un conjunt unitari que quedara greument desnaturalitzat.
15.lncongruencies i ÍlTegularitats del PMU, en "repescar" una dubtosa edificabilitat, no
exhaurida voluntariament pel Pla de 1987, i sense tenir en compte el sostre de I'edifici
protegit.

AHegacions MODEL 4

1. Fan seves totes les al'legacions formulades per altres velns.
2. En els darrers mesos s'han posat en marxa diversos projectes que han diversificat el
barri i l'han convertit en més incomode i dificil (destrucció d'una part del nou parc
conegut com "La Montanyeta"; edificació de vivendes en el solar situat al carrer de la
Costa amb el carrer Ferran Puig, destinat a zona verda pública; construcció de vivendes
al carrer Portola 5, on s'ha rebaixat l'alyada deIs sostres per permetre que capiguen
més pisos; proposta actual, on es pretén autoritzar 9 vivendes i no 3).
3. El pla al qual s'oposen va clarament en contra deIs interessos de I'interes deIs possibles
futurs propietaris de les nou vivendes projectades, ja que estaran tancats entre dos
edificis que els limitaran vistes, llum i ventilació.
4. El projecte no constitueix cap millora per al Putxet, ni per al Districte ni per a la ciutat.
Si s'aprovés augmentaria la densificació humana i la circulació vial. A més, no es
construeixen prou places de parking per als nou ocupants.
AHegacions MODEL 5

Manifestacions previes:
L'ambit de I'actual proposta compren la parceHa 2 del vigent Pla especial de protecció de
l'editici noucentista i d'ordenació volumetrica de la finca 2-6 del carrer Portola, aprovat
I

I
I

I

..

detinitivament l' I d'octubre de 1987, el qual: protegia i conservava I'editici noucentista;
permetia construir vivendes unifamiliars adossades que s'adapten millor a I'edifici a
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protegir i milloren les condicions de la zona respecte de I'edificació en illa tancada;
disminuYaI'edificabilitat a 2.730 m2 respecte deIs 3.119 m2 del PGM; disminuYa la
densitat a 10 vivendes respecte les 29 del PGM; creava un espai Iliure de 867,30 m2
respecte deIs 551 m2 del PGM; disminuYael volulll edificable a 7.141 respecte els 11.154
m2 del PGM.
Ara es pretén aprovar un nou pal que ignora les condicions, obligacions i limitacions
regulades pel planejament vigent, i pretén: esgotar I'edificabilitat, quan el pla anterior els
desestimava; sobrepassar I'al<;adareguladora tant del planejament vigent com del PGM
(10,60 m. en PB+2pp), vulnerant el principi de jerarquia deIs plans urbanístics; augmentar
la fondaría edificable vigent (7,90 m.) i de PGM (11,10 m.); i augmentar el volum
edificable.
1. L'ambit de la proposta hauria de comprendre tot I'ambit d'actuació del vigent Pla, i no
només la parcel'la de 774,55 m2 que es va segregar.
2. Un planejament derivat no pot establir parametres que vulnerin les disposicions
establertes per la normativa de planejament general; per aixo, la proposta no pot
vulnerar el PGM ni en l'al<;:adani en la fondaria.
3. En cas d'aprovar un nou pla, aquest s'ha de motivar (art. 68 Llei 2/2002). Com que
l'objectiu del nou PMU coincideix amb el pla vigent, no quedaria motivat ni justificat
un nou planejament només en una partoEn tot cas, procediria modificar el pla en el seu
conjunt, i sense vulnera el PGM.
4. La Memoria del PMU no justifica la necessitat, I'oportunitat ni la conveniencia de la
iniciativa en relació als interessos públics. Només es protegeixen els interessos del
promotor amb una proposició molt més rendible economicament, danyant els
interessos del veYnati el barri en general en reduir espais verds de la zona, reduir
assoleiament i vistes, i incrementant notablement la densitat en passar de tres cases
unifamiliars a un edifici multifamiliar de nou pisos, més la previsió de set més en
l' edifici protegit.
5. En cas d'aprovar el PMU i desenvolupar-Io es provocarien uns danys d'impossible
reparació, a més d'un gran cost economic per al' Ajuntament i la ciutadania.

AHegació del Sr. Francisco Javier Herreros Bastero
1. Fa seves totes les al'legacions formulades per altres veYnsi les dóna per reproduYdes.
2. És una fal'lacia lingüística qualificar com de millora per a la ciutat un pla que pretén:
construir un edifici de vivendes multifamiliar on el planejament vigent només autoritza
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tres unifamiliar parionades; incrementar la densitat, quan el pla vigent justificava la
tipologia de vivendes unifamiliars precisament per adaptar-se millora a l'edifici
existent i millorar la zona; destruir un jardí amb arbrat centenari i construccions
noucentistes (no consta informe de Parcs i Jardins); incrementar en el barri el nombre
d'automóbils sense playa de parking; utilització com a referencia zonal el carrer
Portola i no el carrer de Claudi Sabadell, on es recolzara I'edificació.
3. El Pla proposa una fondaria edificable de 12 m. i una alyada de PB+4pp, quan el pla
vigent autoritza 11,10 m. i PB+2pp.

AHegació deis Srs. Rafael i Javier Marsans Bertrand, en representació de la societat
FICEPU, S.A.
FICEPU, S.A., és propietaria de la finca del carrer República Argentina núms. 163-165,
col'lindant amb l'ambit

I. El Pla especial de protecció de I'edifici noucentista i ordenació volumetrica de la finca
núm. 2 i núm. 6 del carrer de Portola, aprovat al 1987, ordenava dues parceHes: la
parcel'la 1, amb 1.820 m2 de sostre i 7 habitatges, i la parceHa 2, amb 540 m2 i tres
vivendes. A més s'hi afegien 370 m2 de l'edifici noucentista. Hi havia 389 m2 de
sostre edificable de PGM que no s'esgotaven en el Pla especial, precisament per
conservar l'edificació noucentista existent creant un espai lliure al seu voltant.
2. No és correcta I'afirmació del PMU que diu que, en no haver-se executat en la parcel'la
les determinacions del Pla especial, els parametres d'aplicació són els del PGM. El Pla
especial és plenament vigent, i per tant també les seves determinacions motivades pel
respecte i protecció de l' edificació existent: disminució del volum edificable, de
l'edificabilitat, del nombre d'habitatges i de la fondaria edificable.
Per contra, el PMU planteja la construcció d'un edifici de PB+4pp, de 12 m. de
fondaria, amb 18 m. de longitud de fayana i una superficie construIda de 929 m2.
3. Crítiques a la proposta del Pla de millora urbana:
El PMU considera que ates que el Pla especial proposava menys edificabilitat que
el PGM hi ha un escreix d'edificabilitat no materialitzada que pot aprofitar-se
mitjanyant un Pla de millora. El PMU oblida que el Pla especial vigent comprenia
dues parceHes, i que per tant I'edificabilitat que s'atorgava, i que no esgotava la
permesa pel PGM, s'havia de repartir entre ambdues. El PMU atribueix
l'edificabilitat de PGM corresponent a la total finca i no esgotada pel Pla especial a
una sola de les parceHes, la de I'ambit d'actuació del PMU, la qual cosa provoca
un desequilibri de beneficis i carregues entre ambdues parceHes.
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El nou pla suposa un augment de sostre de 389 m2; augment en 13 habitatges (de 3
a 16); es passa de PB+2 a PB+4 i s'excedeix I'al<;:adareguladora maxima de PGM
per a la subzona 13b en carrers de 8 a 11 m; s'incrementa la fondaria edificable en
4.1 m. respecte del pla especial de 1987, i 0,90 m. respecte del PGM.
lncompliment de les prescripcions de l'artic1e 94 del TR, ja que en augmentar el
sostre i la densitat cal dur a terme les corresponents cessions de sol per a zona
verda i sistemes locals: 77,80 m2 de zona verda en concepte d'increment de sostre,
i 130 m2 de sol per a sistemes locals en concepte d'increment de densitat.
Inadequació de la figura de planejament emprada en relació als objectius que
perseguelx_
Vulneració del principi de jerarquia normativa i de coherencia entre el planejament
general i sectorial.
Manca de motivació del pla. L'única finalitat és la crematística per al propietari
promotor.
4. Possibles solucions: anuHar l'aprovació inicial del PMU o modificar el planejament
vigent d'acord amb el que disposa l'artic1e 94 i ss. En reIació al 68.4, ambdós del Text
refós de la Llei d'urbanisme.

AHegació de la Sra. Sara Droguet Rafel
1. Confusió en l'ambit del PMU. Sembla que només afecta l'antiga parceI.la 2 del Pla
vigent (aprovat 1'1 d'octubre de 1987, Text refós de 29 d'octubre de 1987), pero
parteix de l' edificabilitat total de l' ambit.
El Pla especial de protecció del patrimoni arquitectonic de la ciutat de Barcelona en
l'ambit del Districte de Sarria-Sant Gervasi estableix que les ampliacions
volumetriques per compensar l'edificabilitat restant, com a conseqüencia de la
protecció de la casa noucentista, tenen una limitació consistent en l' edificabilitat
establerta en el planejament vigent.
El Pla especial vigent ordenava la parceI-Ia 1 amb una volumetria corresponent a set
cases unifamiliars (ja executades) i en la parceHa 2, on se situa la casa a protegir,
preveia el manteniment, conservació i rehabilitació de la casa Noucentista i la
construcció de tres cases unifamiliars de nova planta que donen al carrer Claudi
Sabadell. Ara el PMU preveu substituir les tres cases unifamiliars per un bloc
residencial de 18x12 m., i augmentant l' ocupació, la fondaria edificable, el sostre total,
I'al<;:adareguladora maxima i el nombre total d'habitatges.
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No és ceI1 que, en no haver-se executat el pla especial de 19~- (o en haver-se executat
parcialment), siguin vigents els parametres del PGM. El r::: ejament vigent és el de
1987. i r a-:tual proposta, com a modificació de L:nterior ¡:-:é.especial, ha de respectar
el que pre\.eu I'article

193 de les Disposicions

Complc..:ntaries

Basiques :1provades per l'Ajuntament el 30 d'abril
plans especials

no poden augmentar

de les Normes

de 20(1':. ,:¡ue estableixen que els

la supenlcie

ediLé.Jle

ni alterar el tipus

d'ordenació del planejament anterior quan es modifiqui aquc-~:
2. Error en el dlcul
reconsider::r

deis parametres edificaroris

el pla en la seva totalitat

per

L' Ajuntament, a canvi d'una pretesa rehabilitació

del pla ~- )posat. i necessitat de
Jjustar-k

.:: la normativa

vigent.

(a que j:: ., enia obligat amb el pla

vigent) pre\.eu un nou edifici pertorbador, en un C3rrer de 1T.::"".ys
de 8 m., tapant "istes
de l' edifici a protegir, malmetent el jardí i la porta d 'accés, e :1cedintmés edificabilitat
i passant de 3 a 16 habitatges.
L'únic que interessa al PMU és repescar una edificabilitat ,(: _ntariament no exhaurida
en la parcel'la I pel Pla especial el 1987, i no comptant e: nou el sostre oficial de
I'edifici protegit.
AHegació del Grup municipal de Convergimcia i Cnió
1. El PMU proposat discrepa respecte del vigent ja que preveu augmentar I'edificabilitat
maxima. El Pla especial de 1987 comprometia la totalitat de rambit, de manera que el
que alla es regulava afectava ambdues parceHes simultaniament, independentment que
s' executés o no la totalitat en cadascuna d' elles. A més, la n0 execució parcial d'un pla
especial no pot comportar que aquest perdi validesa a favo: del planejament anterior.
En cas que el PMU pretengués augmentar I'edificablitat en 389 m2 respecte del
planejament vigent caldria justificar la idoneYta4tenint en C0nsideracióque I'esperit i
voluntat del pla vigent era protegir I'edifici noucentista, gar.:ntintel dret del propietari
a construir pero edificant menys volum del permes.
2. Contradiccions entre el PMU i el PGM respecte a I'al~ac reguladora maxima i el
nombre de plantes, ja que es proposa edificar PB+4pp a~b una al9ada reguladora
maxima de 14,35m., quan el PGM preveu 10,60 m. en PB-2pp. D'altra banda, el Pla
especial "igent preveia PB+2+golfes amb una a19ada de ~.25, en coherencia amb
l' esperit i ,.oluntat del pla de respectar i protegir al maxim r -:iifici modernista.
3. Nul'la sensibilitat i interes de l'Ajuntament a fayor de r;:-spai lliure no edificat, en
permetre una augment de I'ocupació superior al -+0%respec:: de la vigent.
4. El PYiU ha de contemplar I'obligació del promotor de :estaurar convenientment
I'edifici modernista catalogat, previament a l'atorgament de:a llicencia d'obres.
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AI'legació del Grup Municipal del Partit Popular
1. L' a:1Unci del Butlletí Oficial de la Provincia ¿. aprovació inicial no feia esment a la
pro:":"ogadel termini d'informació pública durar.: el mes d'agost
2. Aclariment i justificació del compliment de les .:ondicions d'edificació del' planejament
yigent, atesa la proposta d'edificar amb una a\c.lda reguladora maxima de 14,35 m. en
PB-.+pp i una fondaria edificable de 12 m. L' 2':~'pció de la cota de referencia d'al9ada
edi ~:.:able en el repla de l' escala del carrer Caudi Sabadell no correspon amb les
prescripcions de l'articIe 225.1 de les NN.CU.: .lixí mateix, l'al9ada total prevista per a
la planta baixa incIos forjat és 2,90 m., inferior als 3,70 m. que prescriu l'articIe 225.2
de les NN.UU.

3. JusÜtlcaciódel compliment de la normatiya qUé.:1t
a reserva de places d'aparcament.
.f. Cal incorporar informe preceptiu del Deparia¡:-.entde Projecte de Revisió del CataIeg
sobre I'acompliment de les prescripcions estat<ertes al Pla especial de protecció per a
I'editlci protegit, així com la no afecció a les seves vistes. Cal incorporar la fitxa del
cataleg de protecció. Ates el nivell de protecció B de l'edifici, cal que s'hi incorpori
informe preceptiu del Servei de Patrimoni Arquitectonic de la Generalitat de
Catalunya. Sol'liciten que el document concreti I"úsprevist per a l'edifici protegit.
5. Cal incorporar informe de 1,Institut Municipal de Pares i Jardins sobre afectació a la
vegetació existent.

Resolució a adoptar
Atesa r entitat i naturalesa de les aHegacions presentades en el tramit d' exposició al públic
del document s'evidencia, d'una banda, la necessitat d'explicar més acuradament la
proposta continguda en el Pla de millora urbana. en relació al planejament vigent en
1"iunbir. que no és altre que el Pla especial de prorecció de 1'edifici noucentista i ordenació
rolul11erricade la finca núm. 2 i núm. 6 del carrer de Portola de Barcelona, aprovada
definitivament en data 1 d'octubre de 1987 (Text refós de 27 d'octubre de 1987); d'altra
banda. s'ha posat de manifest la incongruencia de la proposta pel que fa referencia a la
major edificabilitat que ordena, i que basicament consisteix en la recuperació de 389 m2
que I"actual planejament voluntariament no ordena; per últim, cal fer esment al fet que
I"acord d'aprovació inicial del Pla de millora urbana d'ordenació de la parce\'la ubicada en
el carrer de Portola, núm. 6, cantonada amb el carrer de Claudi Sabadell, núms. 7-9, per
re-soluciódel Primer Tinent d' Alcalde en data 31 de maig de 2005, es va efectuar amb la
prescripció a que fa referencia I'informe del Departament de Planejament de
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Desenvolupament, de 24 de maig de 2005, relativa a la necessitat d'aportar documentació
corresponent que assenyali la relació entre els espais enjardinats a conservar al voltant deis
dos edificis i la rampa d'entrada de vehicles proposada, tenint en consideració que es
poden generar murs.
L"artide 90.1 de la Llei 2/2002, de 14 de marc;od"urbanisme (actualment, artic1e 90.1 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
c"urb2.:lisme),estableix que I'órgan competent per a I'aprovació definitiva d'una figura de
¡:,lane.j.imenturbanístic pot adoptar la resolució que escaigui d'entre les següents:
Aprovació pura i simple del planejament, o bé amb prescripcions puntuals que no
exigeixin un nou tramit d'informació pública.
Suspensió total o parcial del tramit d'aprovació del planejament, per raó de
dericiencies esmenables.
Denegació motivada de I'aprovació del planejament, per raó de vicis o defectes no
esmenables.
RetOmde I'expedient, per incomplert o manca d'algun tramito
Ates l' expressat anteriorment, es considera que el document en tramit conté diverses
deficiencies, que cal qualificar com a esmenables, en el sentit que no es tracta de vicis o
defectes de legalitat o intTacciómanifestament no esmenable"
En conseqüencia, caldra aportar un nou document que haura d'incorporar els següents
aspectes:
1. Documentació comparativa entre el planejament proposat i el Pla especial de 1987, on
s"haura de grafiar l'al9ada proposada respecte de la vigent, situada a la cota 144,80.
2. L'edificabilitat maxima de la nova construcció no sobrepassara els 540 m2, d'acord
amb el que preveu el planejament vigent.
3. S"hi incorporara l'expressió grafica de la relació entre els jardins existents i la rampa
proposada d'accés de vehic1es.

Organ competent
L'órgan competent per a la suspensió del tramit d'aprovació definitiva és el mateix órgan
que seria competent per a I'aprovació definitiva, d'acord amb el que disposa l'artic1e 90.1
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de la Llei 2/2002, de 14 de man;:, d'urbanisme (ara, article 90.1 del Decret legislatiu
112005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme). En
conseqüencia, l'organ competent és el Consell Municipal, segons determinen I'article
II.I.k) i I'article 68.1 de la Carta de Barcelona, aplicable en virtut del que determina la
Disposició Addicional Segona de la Llei 2/2002, de 14 de man;:,d'urbanisme (actualment,
Disposició Addicional Primera del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de julioL pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme).

Com a conclusió, considerem que correspon elevar I'expedient als organs de go\'em per a
I'adopció de I'acord de suspensió del tnlmit del planejament.

Barcelona, 3 de novembre de 2005
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Ajuntamenl

Katy Carreras-Moysi

de Barcelona

Regidora
Districte Sarria-Sant Gervasi
Plac;:a Consell de la Vila, 7
08034 Barcelona

Sr. Francesc RIBERA
Av. República Argentina, 167
08023 Barcelona

Benvolgut senyor,

.
~

Com a resposta a les preguntes expressades per ve'ins i ve"inesdel barri del Putxet en
el Plenari del Districte del dia 28 de novembre de 2005 i en l'Audiencia Pública del
passat 30 de gener de 2006, relacionada amb j'edifici i jardí del carrer Portola número
6, ¡tal com ja vaig informar en les dues sessions públiques, em plau comunicar-Ii que
en el Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona del passat mes de
novembre de 2005, es va prendre I'acord de suspendre I'aprovació definitiva del Pla de
Millora Urbana d'ordenació de la parceHa on ambdós estan ubicats.
En aquests moments encara s'esta negociant amb el promotor que havia presentat
I'esmentat pla, per tal de trobar alternatives que permetin la preservació d'aquest espai
per a ús públic, tal com és el desig que tant vostes com nosaltres volem veure
acomplert.
Rebi una salutació cordial.

15/02/2006

/ad

cc.l Sres. Begoña Urkia, Marisa Pérez, Sara Droguet, Silvia Fernández,
Guillermina Droguet, Asunción Petitbó.
Srs. José Miguel Altuna, Rafael Gardella, Salvador Martínez, Agapit Custoja,
Hugo Laclaustra, Agustín Cobo.
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PORTOLA6
20-6-2005
Se nos presenta en Urbanismoel Plan de mejora urbana en la finca mencionada,expediente05P0502 finca
con un edificio protegido de superficie 774,55 y 929 de jardin donde se pretende edificar 9 viviendas en
una altura de 14,35
El plan aprobado en 1987trataba solo de 3 viviendas
6-7-5 en consell plenari se presenta la mejora urbana para esta finca.
3-10-5 En Audiencia se les informa que, se han recogido mas de 600 firmas, que piensan hacer, se hará
alguna reunión conjunta
22-10-5 las alegacionesserán contestadas antes de seguir adelante con la concesión de la licencia
2-11-5 Nos manifiestanque han parado la licenciapor unas anomalías
28-11-5 En Consell Plenaria se nos informa que esta finca pasará a ser equipamientospara el barrio ya que
la patronal ha efectuado una cesión al ayuntamientoquien a permutado con otros terrenos
30.1.6 En Audiencia Pública los vecino solicitan que se va ha hacer y se les informa que no hay nada
firmado.
28-2-6 en Consell Plenari se informa que ya se ha firmado el acuerdo de cesión por lo que esta finca ya es
1 del Ayuntamientoy que tiene la intención de pasar a ser equipamientoPublico Municipal

