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Ajuntament
de Sabadell
Ofieina de Patrimoni
Taula de Patrímoni

ACTA de Ia sessió del dia 5 d'abril de 2017

i

Sabadell, a la seu de la Regidoria de l'Area de Territori Sostenibititat de
l'Ajuntament de Sabadell, essent les Br30 hores deldia 5 d'abril de2017, es reuneixen
en sessió de la Taula de Patrimoni de Sabadell, a convocatória en temps iforma del
tinent d'alcalde de l',Area, Sr. Maties Serracant Font, els/les senyors/es, Josep Torras
Torra, Antoni Sacristan Mas, Elisabet Germá Solsona, Joan Comasólivas Font, Genfs
Ribé Monge, Esteve Font Renom, Gemma Caballé Crivilles i David Espejo Felices,
amb l'ordre del dia següent:

A

1.

B:30. Presentació Taula de Patrimoni

2.

9:00. Ubícació de nou ús residencial al carrer de.Sant Feliu, 10-14 (exp.
201611MJ00056)

3. 9:30. Edifici de nova planta residenciaf a la plaga del Gas, 3

(exp.

201 6LLMJ001 34)

4.

10:00. Edifici de nova planta residencial al carrer de Grácia, 126-128 (exp
201 711MJ00001 )

5.

10:30. Edifici de nova planta residencial

al carrer de Sant lsidre, 55-57

(exp.201611MJ00127)

6.

11:00. lnformacions diverses. Reglament Taula de Patrimoni

7.

11:30. Torn obert de paraules

Abséncia del senyor Santi Vea Vilajuana, representant del Col.legi d'Arquitectes de
Catalunya.
Actua de secretari el Sr. David Espejo Felices

Presídeix í obre la sessió el Sr. Josep Torras i Torra fent una breu presentació del
contingut i objectius de la Taula de Patrimoni a partir dels seus antecedents i de la

recent . aprovació

del Pla

Especial

de

Protecció dels Béns Arqueológics,

Mediambientals i Arquitectónics de Sabadell (PEP BAMAS), Explica també els ca-nvis
produits en I'Oficina de Patrimoni com a gestora de les tasques relacionades amb el
patrimoni arquitectónic.

lndica que s'está abordant una actualització d'aquest Pla Especial de Protecció on
s'estudiaran aspectes com: ambienls, fronts, sól no urbanitzable, espais naturals,
elements emergents, etc., aixf com altres aspectes poc desenvolupats com poden ser
tots els elements protegits documentalment.
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En aquesta línia, proposa que la Taula de Patrimoni incorpori doncs aquests
temes
derivats de intervencio.ns a nivell de paisatge urbá, encaiá que no afectin a
béns
protegits, atés que impliquen la lectura completa de l,espai urbá.
Abans d'iniciar l'exposició dels diferents projectes inclosos en l,ordre del dia, el
Sr.
David Espejo fa enlrega en má a cadascun dlls membres de
la Taula del nesjtament
que regeix el seu funcionament.

Tanmateix es procedeix a aprovar l'acta de la darrera sessió de la Tauta
de patrimoni,
aixi.com a avangar els punts 6. i7. en espera que s,incorporiLl uarrer
memoré oá i"

Taula,

1. Pro.oosta de canvi d'ús a residenqiatal carrer de sant Feliu.
10.14
L'obra proiectada qonsrslex en dr.sposar un nou ús residencial
a l,interior de l,adifici
assenyalat com E-2 del Despatx coromines, una vegada s'ha produl1
ta restitució det
conjunt de la seva volumetria.
Forma pañ de l'ámbit identificat com Despatx Corominas que
i
ha estat objecte de
Itodificació de pra Ge.nerar $r!G:gs), aprovada definitivament
en data 26.02.2016
(?o9c !9 0s.?0!6), a,ixí.com dgt ltq Especiatde protecció dú patr¡mon¡erqiiótóá¡c,
Mediambientar i Arquitectónic de sabaaüt
BAMA1;;b b fitxa 5.5, Tanmatáix,
{pFt
el seu emplagament es troba díns t'ámbit de
I'Espai a'iipá"iátwa arqueotoglcá
frÉe50) det(PEP BA^{AS),
La.proposta és per
estudi.

a executar un

habitatge unifamitiar

amb tres dormitoris

més un

Assisleixen a1a presentació del tema el sr. Francisco Bernal,
- ' en representació de la
promoció iersr. Lruís Ruiz cortina, com arquitecte
redactor.

El sr' Ruiz fa una descripció histórica dels antecedents del
Despatx coromines. La
recerca documental í I'análisi realitzal de la evolució O'aqJest
conjunt edificat li ña
permds concretar exactament el tipus de inlervenci¿
,
partint sempre def
Ñrditerme,
'-'
máxim respecte a tors ers erementi amb varor patrimoníar,

-

Fa una exposició sobre les solucions constructives emprades
alhora de conservar la

fagana existent i la reproducció de la volumeiii;

pr"t.g¡;;:

El sr' Genis Ribé Ií recorda que manca I'excavació
de soterrani en aquest edifici, ique
resta obligat a un protocol concret pelque fa a seguiment
áiqueorogic, tot recordant els
requeriments expressats per Dep. de cu,tura de
rá Gener.iitát.

El sr' Lluís Ruiz respon que són conscients d'aquest
! fet
¡v¡ iI que
Yvv er seu arqueóreg (sr.
Albert Roig) está treballani en

eltema.

comenta també que l'acabat posterior de l'edificació (mltgera
a finca vefna) será opac
amb material metál.lic.
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La §ra. Elisabet Germá li recorda que aquest element metál.lic (planxa) no pol ser
perforada.

Després de diversos comentaris per part dels membres de Taula, es tanca el debat
valorant positivamenl la intervenció proposada pel que fa als aspectes patrimonials.

2. Edificids nova planta f"gsidensiala Pt+.ga del Gas, 3
L'obra prajectada eonstifuox un edifici rl'obra nova planta residencial de PB+ZPP+II,
amb 4 habitatges i I local. Disposará tamhé d'l1 places d'aparcament, en una planta
saterrada compañida amb la resta delconjunt del Dos¡tatx Coraminas.

Assisteixen a la presentacié del tema el §r, Francisco Bernal, en representació de la
promoció íel Sr. Lluís Ruiz Cortina, com arquitecte redactor.

El §r. Lluís Ruíz fa una exposicié sobre les caracterfstiques principals de la nova
edificació, remarcant aspectes com el de la fagana plana per a no competir aml:
l'edificiveí protegit (Despatx Corominas) itambé la coberta piana de [a planta tercera o
sotacobeda, la qual queda retrassada respecte l'alíneació de vial i retrassada tambá
de la volumetria protegida. Cornenta igualment que el color de la fagana a Plaga del
Gas será amb color de tonalitat bianca, el més semblant possiblo al material de pedra
del Despatx Corominas.

Els Srs. Josep Torras i Antoni §acri*tan manifesten que és un encen haver pres
aquestes decisions, tot i que estavén incorporades en l'ordenació volurnétrica de la
Moclificació de Pla General 95. En qualsevol cas valoren el resultat com a molt
correcte.
La ¡esta de membres de la Taula s'expressen en la mateixa llnia.

L'obra ¡srojectada consfifueix un edifici d'obra nova pfanta residencial
arnb B habitatges i 11 places d'aparcament en una planta soterrada.

de PB+2PP+sc,

Assisteixen a la presentacíó del tema el §r, Maro Mogas Bartomeu, arquitecte redactor
i el representant de la promotora BON Relleu Imrnobiliari SL.
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El

sr'

Marc Mogas

r¡átisi previ de I'emplagament amb valoració especial
f3^Jn_acu¡.at
de" Ies cara.cterístiques
arquitecton(ue! de t'entorí
retacionant-to amb ta
heterogeneitat der tram der carrer de'Grácia on
á"

¡ril;;üi,

*iil, ui.ü]*¡..t*.

Explica els condicionants de projectar un edificí
en cantonera

i ho relaciona amb el
llenguatge de cadascuna de les cíues fafanes,
a nivell O,orOrá,
v'vrv¡ verticalitat, tamanys de
forats, etc.
El Sr' Antoni sacristan preg.unta pels materiats
i colors de sócols, fagana i elements de
carpinteria' La resposta de l'arquitecte és que
els sócols sóián o,rn color enrre blanc i
terrós (aporta mostra.materrar) igq" rg *g?¡r,
s-e-ra-;ffiili;r!; obra vista coror beige
amagant ta junta horitzontar amb ra f¡naritat
d;
pranei.tat, iventirada
amb acabat de terracota (aporta tamüá mostra
material). Les carpinteries seran
d'alumini color gris.

dnrr;;;;j",

El sr' Josep Torras
projecte, tot i no ser un erement catarogat
de
valor arquitectÓnic es presenta a 3A1esi
la'Taulá.atés que representa un element constitutiu
'iüb"il
'la
del paisatge urbá en un carrer
líná o"l
uv¡ 'lIv
sobre el nou pla
.significatiu, en
""'q
Especial del Catáleg

:T:l!1:re

que abans s,f,á

exposai. -

Els membres de la Taufa conclouen amb
la valoració posítiva sobre el resultat formal
de la proposta ifeliciten expressament
al técnic redactor per la exposícíó realítzada.

al

r

L'obra proiectada cglstitu.eix. un coniunt d'edificis
d'obra nova planta residencial amb
direrses votumetries
t,alga,iá
¿,
ie*:gip.-C"i,tr'rpt,
ta construcció de '50
habitatges, 20 rocars i 91^fslaca
104 ptaces d,áp,á,icament en dues jra;6;;;ñ;;;."-='- --

ocupa bona part de r.iil9 que dóna al carrer
de sanf
vq"¿ lsidre, entre el carrer de
'¡o'u
Ltuis.

I'Agrlcultura i el carrer de

Assísleixen a ra presenracíó der tema er
redactor del projecte i ¡:epresentants de

sf.lgl-gu Fernándoz
--- 'Rio,
' arquitecte de l,equrp

ClfvleXóO

SÁ,

El representant de la promotora clMEXco
sA inicia el debat sobre el tema, fent una

ámplia exposicíó dels anteceOents hisiéi¡cs
oe ta

sevá;rú;;l

contint¡a el representant expressant queixes
sobre el retard en la tramitació de
l'expedient i Ia no resposta, ai seu
per part dels serveis técnics municipals.
Afegeixque la seva representada no
"ni",lor",
enton,qüe d iurra Á.gi'áu,,varorar icorregif,ef
projecte que harr presentar.
quá tár

compradors estan esperant

El

.;r;;üítá la
crD pisos
{fegeix
et
P¡üus iI que ers
'q en
poder-entraiaviure.

sr'

Josep Torras. intervé per reconduir ar representat
en er sentít que res
que presenten, per ta seva üor*á'ñü,'per
seu empragament,
per la seva formafització,
'obra etc. constituáii.n un elemenl tdentiricaoor
en el paisatge
urbá on s'insereix ijustifiquen er tet quá§;exposi
en ra Taura de patrimoni.
caracterfstiques de
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fntervé l'arquitecte Sr. Jorge Fernández qui retorna al discurs sobre la demora en la

tramitaciÓ per part del seryeis técnics municÍpals, fins el punt d'instar a I'Ajuntament a
replanteijar-se la manera d'actuar d'ara en endavant.

Varis membres do la Taula tornen a tallar aquest discurs i demanen a l'arquitecle que
es cenyeixia presentar la proposla arquitectónica.
Fínalment l'arquitecte inicia l'exposició. Fa una breu introducció urbanistica basada en

que la volumetria ve fixada per un planejament anterior. Comenta que el projecte
vesteix aquella volumetria i prou, Presenta un ampli conjunt de imatges O'edificis en
emplagaments diversos, gairebé cap de conegut, on es mostren volumetries que no
contemplen el concepte d'entorn, a fi de justificar que el seu edifici vol ser diforent. La

seva conclusió és que el barri on s'emplaga el projecte no té cap valor arquitectóníc ni
urbanístic, i que en conseqüéncia, no disposa de cap elemeni on referenciar e[ seu
edífici' No explÍca en cap moment en qué es basa la foimalització d'aquest projecte.
Una bona part de les. imatges mostrades són de caire comercial (ínteríors d'habitatges,
mobiliaris, vistes dinámiques, etc.) que rés tenen a veure amb lobjecte pretés pá ta
Taula de Patrimoni i, que posteriorment e.ls seus membres li recordaian,
Preguntat sobre bls materials emprats en les faganes, es limita a descriure'ls. pel que
fa als colors, mostra dues.peces de pedra, una blanca i altre marró: lndica aixó sí
{ue
l'edifici conté dues vlstes diferents, I'exterior a lres carrers i I'interior a pati d'illa.

Acabada l'exposiciÓ, el §r. Josep Torras comenta que la fagana menys visible (interior)
té una composició acceptable en lfnies generals, peró en óanvi Ia piincipal, la que es
mostra als carrers és forga discutible, ja que incorpora unes franges de color marró en
sentít inclinat que no tenen cap mena d'explicació.
El Sr. Antoni Sacristan comenta que la formalització del projecte pateix de ta manca
d'anáfisi previ de l'emplagament on es situa. Explica que no val I'argument de que
l'entorn no té valor, perque no és veritat i que en tot cas, primer que en iaci una anáúsi.
Acaba dient que l'edifici pot valdre o no, per a qualsevol emplagament.
El Sr. Genís Ribé es referma en aquest aspecte i recorda que l'estudi patrimonial del
lloc aporta molta informació, cosa que en aquest cas, no existeix. pregunta també el
perque predomina majoritáriament el color blanc en l'edifici, quan eñ el entorn els

colors són uns altres.

El Sr. Joan Comasólivas i la Sra. Elisabet Germá incideixen tambá en aquest aspecte.

La Sra. Gemma Caballé demana que es torni a definir la relació entre les diverses

faganes (exterior i interior), atés que se li fa diffcil vincular-les.

L'arquitecte Sr. Jorge Fernández respon a totes a aquestes qüestions amb el mateix
discurs inicial on defensa la "diferéncia" del seu edificí en relació a l'entorn urbanístic i
d'arquiteclura, a partir de la póca qualitat i póca relleváncia de l'entorn on está
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emplagat, Finalment reobre
l'Ajuntament.

la discusió sobre la manera d'actuar per part

de

Després d'un intercanvi de consideracÍons enke l'arquitecte iels membres de la Taula,
opta per concluir el debat amb la demanda de modificar la
en tot alló'que fa refsrencia a les franges
inclinades, en el
El representant de la promotora es compromet a aportar nova proposta arquítectónica
d'aquesta fagana de forma immediata i demana als serveis técnics'municipáts celeritat
alhora de tornar a valorar-la.
EI §r. Antoni Sacristan es compromet a realitzar ñquesta nova valoració tant bon punt
siguí presentada.

A les 1 1:45 el Sr. Josep Torras cióna per finalitzada la Taula de patrimoni de 5 d'abril
de 2A17 i aixeca la sessió.

En el dia d'avui, per la secretaria, amb el vist i plau del president, es re¿acta i autoritza
lacta de la sessiÓ, que haurá de ser solmesa a l'aprovacié de la Taula del patrimoni
de §abadell en la propera sessió ordinária que celebri.

o
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