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A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

EDUARDO CÁLIZ ROBLES, amb DNI 31707981-C, en nom i representació de la 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR  (CUP) ,   davant l’administració competent DIU: 

Que compareix dins del termini d’audiència publica a l’Expedient 10PL15792, de 
Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), aprovat inicialment per la Comissió d'Hàbitat 
Urbà i Medi Ambient el 15 de desembre de 2011 i sotmès a informació publica mitjançant anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de Desembre de 2011. 

 
Amb la convicció de la necessitat d’un urbanisme fet amb la participació popular, i tenim 

com principal marc de referencia la protecció de les classes populars, el nucli històric, el teixit 

associatiu de Sant Andreu de Palomar i el medi ambient, la CUP de Barcelona considerem 

necessari preservar l’ús residencial dels habitatges objecte de l’actuació tal i com estableix l’article 

55 del RD 801/2005 de 1 de Juliol pel que s’aprova el “Plan Estatal 2005-2008”, desafectant la 

totalitat d’habitatges i patis d’habitatges inclosos a la present MPGM. Tan mateix, considerem 

necessària una regulació que eviti, en un futur,  processos especulatius sobre el sòl i els habitatges 

del nucli històric de Sant Andreu.  

  

En virtut del que hem exposat formulem les següents 

 

AL·LEGACIONS 

1.- SMU 2 (Carrer Jorba/Bascònia) 

La construcció de l’anomenat eix cívic Pegaso-Palmera-Jorba en cap cas es una demanda veïnal, i 

en el que es refereix al Carrer Jorba i Bascònia comporta un perjudici manifest a les persones que 

tenen fixada la seva residencia, propietaris i llogaters. 

Al barri hi ha prou zones amb ús de zona verda que no estan catalogades com a tal, així com 

espais amb possibilitats de ser expropiats que no causarien el prejudici que comporta l’afectació 

de les finques del carrer Jorba i els patis del carrer Bascònia. 

SOL·LICITEM que les finques incloses al SMU2 siguin desafectades i qualificades de sòl residencial, 

preservant els patis com a verd privat evitant així que aquest s’edifiquin. 

 

2.- SMU 5 (Rovira i Virgili) 
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No te justificació mantenir l’afectació de zona verda de només una parcel·la i desafectar la resta 

obviant que hi ha sòl qualificat de protecció de sistemes generals. 

SOL·LICITEM la desafectació de la parcel·la i que sigui qualificada de residencial, així com qualificar 

el triangle format per la unió dels carrers Sant Ildefons, Nadal i Rovira i Virgili de zona verda on es 

podria ubicar el punt verd. 

 

3.- AA 5 (De carrer Baliarda a Carrer San Hipòlit)  

La demanda de l’eix cívic Pegaso-Palmera- Jorba no respon en cap cas a una demanda ni a una 

necessitat veïnal pel que resta del tot innecessari. Sense aquest eix no es necessària l’afectació 

corresponent. 

SOL·LICITEM: La desafectació de l’Actuació Aïllada d’expropiació del N.º 5 , que es desafectin les 

parcel·les de vial i se’ls reconegui la qualificació de residencial.  

Tanmateix ,i amb l’objectiu de compensar zona verda, demanem l’expropiació de l’edifici en 

construcció aturat des de fa més de 6 anys entre el carrer Grau i Agustí Milà. 

4.- AA 6 (Carrer Ramón Batlle – Carrer Parellada – Entrada Coats) 

Els Diables de Sant Andreu,entitat amb 30 anys d'història, té la seu i desenvolupa part de la seva 

activitat en aquestes finques.  

SOL.LICITEM  que es qualifiqui d’equipament el seu local, que s’expropiï immediatament desprès,  

i que es catalogui com a patrimoni històric, fent efectiva la desafectació. 

En cas contrari , demanem que no s’executi l’afectació sense garantir un reallotjament satisfactori 

que cobreixi totes les necessitats de l’entitat pactades de mutu acord. 

Que es mantingui en tot cas , les estructures dels rentadors públics que s’amaguen al subsòl de la 

finca afectada i que es posi en coneixement dels veïns i veïnes per tal de fer-ne una recuperació 

històrica.  

5.- SMU 1 (Carrer Dragó) 

Considerem innecessari mantenir la qualificació de zona verda de les finques afectades per existir 

altres llocs a Sant Andreu susceptibles de tenir ús de zona verda i actualment qualificats de vial. 

SOL·LICITEM la desafectació total d’aquest sector i la qualificació com residencial. 

6.- SMU3 (Riera de Sant Andreu – Carrer Renart) 



  

 

 

3 

 

L’eixamplament del carrer utilitzant els patis dels veïns i qualificant-los de zona verda no respon a 

una demanda veïnal. No es possible l’ús de zona verda de tan reduïdes dimensions. Es del tot 

injust que els veïns i veïnes s’hagin de pagar la reconstrucció ja que moltes d’aquestes finques 

eren d’us residencial abans que fossin afectades. 

SOL·LICITEM la desafectació de les parcel·les i la qualificació íntegrament de residencial. 

7.- SMU 4 (Carrer Rubèn Darío – Carrer Riera de Sant Andreu) 

No es una demanda de veïnal la construcció de l’anomenat eix cívic, a més es qualifica com zona 

verda quan serà utilitzat més aviat com a vial.  Hi ha prou espai al barri qualificat com a  vial i amb 

ús de zona verda que es podria qualificar com a zona verda. 

SOL·LICITEM la qualificació de residencial de la totalitat de finques en la seva integritat d’aquest 

sector de millora. 

8.- AA1 (Carrer Pont – Carrer Cinca – Carrer Segre) 

SOL·LICITEM traslladar la qualificació d’equipament al carrer del pont al lloc on actualment hi ha 

els edificis d’habitatge, i que aquests es cataloguin per tal que el futur equipament hagi de 

conservar les façanes, tenim en compte que estem parlant d’unes de les finques més antigues de 

Sant Andreu. 

9.- AA2 (Carrer Modest Urgell) 

SOL·LICITEM que es mantingui la qualificació de residencial de la finca, donat que la qualificació 

de zona verda és de nova creació i no respon a una necessitat de Sant Andreu. 

10.- AA3 (Carrer Doctor Balari i Jovany) 

SOL·LICITEM mantenir la qualificació d’equipament de les finques referides així com l’obligació de 

protecció de les mateixes al futur equipament, garantint el reallotjament de l’AVV de Sant Andreu 

de Palomar abans de la aprovació definitiva de la MPGM. 

11.- C. Gran de Sant Andreu 

 El carrer més estret i amb edificacions més baixes forma part de l’historia de Sant Andreu, 

afavorint una millor relació veïnal i el comerç de proximitat. 

SOL·LICITEM mantenir el que queda del traçat històric i original del carrer Gran de Sant Andreu i 

no exemplar allà on a data d’avui no s’hagi realitzat. 

12.- Agustí Milà 
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SOL·LICITEM mantenir el traçat actual del carrer, sense eixamplaments, i qualificar la totalitat de 

finques de residencial, amb l’objectiu de no possibilitar en un futur la construcció de finques més 

enllà de PB+1. 

Davant del dèficit de zona verda, qualificació de zona verda de l’edifici en construcció, aturat des 

de fa més de 6 anys, i expropiació del mateix a fi de realitzar la corresponent zona verda. 

13. Carrer Grau 

El C. Grau esta catalogat com model urbanístic i prototip arquitectònic únic a Sant Andreu. 

SOL·LICITEM que es desafectin i s’incloguin al Catàleg de patrimoni els patis 51 i 53 

14. Carrer Irlanda i Ptge. Irlanda 

SOL·LICITEM que es qualifiqui de residencial els números 32 i 32B del C. Irlanda i 62 del C. Vallès, 

així com el 17 del Ptge. Irlanda. 

15.- C. Sòcrates 

L’eixamplament del vial no es cap reivindicació veïnal a més de no tenir sentit fent perdre l’esperit 

característic dels Carrers de Sant Andreu. 

SOL·LICITEM la desafectació de les finques que encara resten afectades, 3, 5, 7 i 9. 

 

17.- C. Virgili 

L´Eixamplament del carrer, a més de no ser una reivindicació veïnal, donaria lloc a permetre 

construcció de finques PB+4 a on fins ara hi ha cases baixes, promovent per tant l’especulació. 

SOL·LICITEM que les finques afectades siguin qualificades com a residencial i no dur a terme 

l’eixamplament. 

18.- Carrers Virgili – Sant Narcís – Cervera – Parellada 

SOL·LICITEM que les finques habitades es qualifiquin íntegrament de residencial i ubicar a la resta 

de l’illa part del sostre d’habitatge protegit pendent d’ubicació. 

19.- C. Arbúcies. 

SOL·LICITEM que l’habitatge afectat sigui qualificat íntegrament de residencial. 

20.- C. Ignasi Iglesias – Riera de Sant Andreu 

SOL·LICITEM que l’habitatge afectat sigui qualificat íntegrament com a  residencial. 
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21.- C. Castellbell 

SOL·LICITEM que l’habitatge afectat sigui qualificat íntegrament com a residencial. 

22.- c. Montsec – Ignasi Iglesias. 

SOL·LICITEM que la totalitat de la parcel·la sigui qualificada com a residencial. 

23.- C. Ajuntament 

SOL·LICITEM que els habitatges es qualifiquin com a residencial. 

24.- C. Monges 

SOL·LICITEM la desafectació dels habitatges existent al carrer monges 10-12. 

25.- C. Roine 

SOL·LICITEM la qualificació de residencial per la totalitat d’edificacions existent al carrer Roine. 

26.- C. Liuva 

Cal protegir l’estructura urbanística del casc antic i aquest carrer es un clar exemple, 

l’eixamplament trencaria la seva morfologia. 

SOL·LICITEM desafectació dels Núm. 16 i 18 i qualificació de residencial. 

27. C. Gordi 

Cal protegir l’estructura urbanística del casc antic i aquest carrer es un clar exemple, 

l’eixamplament trencaria la seva morfologia. 

SOL·LICITEM la qualificació de residencial de la finca afectada eliminant la previsió 

d’eixamplament. 

28.- Es proposen els següents espais com ubicació per col·locar la zona verda necessària: 

- Solar situat entre els Carrers Agustí Milà, Grau i San Hipòlit, edificació aturada des de més de 6 

anys i que trenca manifestament el paisatge urbà tradicional de Sant Andreu. L’expropiació 

d’aquest solar no afecta a cap habitatge i dona aproximadament una quota de 1500 m2 de zona 

verda. 

- Plaça Maria Brossà. 

- Plaça d’en Xandri. 

- Eixamplaments ja executats d'Agustí Milà. 
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- El triangle format per la unió dels carrers Sant Ildefons, Nadal i Rovira i Virgili. 

- Pare Secchi entre Riera de Sant Andreu i Montsec. 

- Confluència dels carrers Pons i Gallarza i Sant Marià. 

- Integrar a pl. Comerç l'espai públic en la confluència de Dr. Balari i Jovany i Ajuntament. 

- Eixamplament de Rovira i Virgili a la confluència amb c/ Gran. 

- integrar a pl. Orfila l'eixamplament de Torres i Bages entre Sta. Marta i Malats. 

 Per tot l’exposat 

 

SOL·LICITEM a l’Ajuntament de Barcelona 

Que tingui presentat aquest document i per personat a la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR  al 

procediment 10PL15792 (Codi Pla 1227), així mateix tingui per formulada les al·legacions 

contingudes al mateix, i mitjançant els tràmits legals pertinents, siguin acceptades i incorporades 

a la Modificació del Pla General Metropolità a  l’àrea del nucli antic del barri de Sant Andreu. 

 

 

 

Sant Andreu de Palomar a 15 de Març de 2012. 

               
 

Eduardo Cáliz Robles  
CUP de Barcelona districte de Sant Andreu             


