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ACTA de la sessió del dia I de juny de 2018

1. 9:00. Aprovació de l'Acta de la sessió anterior (22-0Z-2018).

2. 9:05, Sol'licitud de declaracÍó de BCIN de la Torre de I'Aigua.

3. 9:35. Pla especial de millora urbana "Cal Borni Duch", situat a l'illa formada pels
carrers de Brutau, Güell i Ferrer, Salvany i Fra Luis de León.

4. 10:05, Modificació puntualdel PGMos a l'entorn de la "casa Monfllor", situada
alcarrer de Turull, núm. 5-15.

5. 10:35. Rehabilitació de la "Casa imagatzem Selvas", situada al carrer de I'llta
n(m.41 B.

6. '!1:05. lnformacions diverses. Antoni Sacristan: Donar compte de la llictincia
atorgada per a la reforma del "Despatx Gorina", situat a la Rambla, núm. 245.

11:20. Torn obert de paraules,

Actua de secretari el §r. Antoni Sacristan Mas

A Sabadell, a la seu de la Regidoria de I'Area de Cohesió Territorial de l'Ajuntament de
sabadell, a les 9:00 hores del dia 8 de juny de 2018, es reuneix la Taula de' Patrimoni de Sabadell, convocada pel tinent d'alcalde de lArea, Juli Fernández
Olivares. Hi assisteixen Josep Torras Torra, Francesc Magem Casasayas, Antoni
Sacristan Mas, ElÍsabet Germá Solsona, Joan Comasólivas Font, Santi Veá VílaJuana i
Gemma Caballé Crivillés, per tractar l'ordre del dÍa següent:
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s'aprova l'acta de I'anterior sessió de data 22 de marg de 2018 de la Taula de
Patrimoni per part dels seus membres sense cap obJecció ni comentar¡.

El sr. Antoni Sacristan fa una breu introducció sobre la sol.licitud que lAjuntame¡rt
rem.etrá al Departament de Cultura de la Generatitat per á que inlcii er'proceiriááni aedeclaraciÓ de bé cultural d'interés nacional de l'eáif¡ci dá la ,,Torre' o" lAiguá- oeSabadell",

Tot seguit, el sr. Joan Comasolívas fa una descripció histórica d'aquest edífici, totafegint que ara es compleix el centenari de la ruva áo¡nóá.ió. en odstuca áráeftu,relatius a la seva funcionaritat com a dipósit d'aigües, ,r ó;;foá" que va donar servei,el cost de fa seva construccíó i er seu destis u páñir oá iáñv iéáz

Comenta la realitzaciÓ de diverses obres de rehabilítació portades a terme amb lafinalitat de mantenir-ne el seu correcte estat, aixt com el servei cultural que fa a laciutat mitjangant a Visites guiades.

Acaba fent la dernanda de millora de fa seva urbanització perimetral, especialment pelque fa alseu basament.

El sr. santi Vea expressa que li sembla molt bé la iniciativa, i pregunta si tépossibilitats reals per a ser deciarada com BCIN.

El sr' Joan comasolivas-entén que sí, a banda de constituir un dels 150 elementsindustriats catarogats per Museu ob ta ci¿nc¡a oe cátatunñ.--

La sra' Gemma caballé. comenta que li veu moltes possibilitats, ateses les sevescaracterfstiques patrimon iafs.

Finalment el sr. Francesc Magem observa que er procés de tramitació és lrarg, peró
factible. .Afegeix qué, una végada decrarat er oá áám eóiñ 

", 
podrá accedrr asubvencions i altres incenlius.

Assisteix a la presentació del tema el sr. Albert celma, arquitecte, acompanyat derepresentant de la propietat.
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Abans.que l'arquitecte redactor faci la seva exposició, els srs. Francesc Magem i

Antoni Sacristan fan una petita introducció del tema tant a nivell urbanlstic com
palrimonial, a fi de situar-lo, atés que es tracta del desenvolupament d'un PEMU en
una parcel'la objecte de transformació d'ris per part del PGMos. En destaquen la
cessió gratu'ita i urbanitzada del 50o/o del total de l'ámbít, amb desti a zona verda, i

també que a l'edificació se li posaran condicions norrnatives en el nou Pla especial de
protecció, derivades del seu valor patrimonial i arquitectónic, ¡

El sr. Albert Celma presenta el contingut de la intervencíó que préviament és objecte
de la tramitació del Pla de millora urbana. Destaca l'exercici realitzat de "recuperar" les
naus que disposen de valor patrimonial i condicionar-les a un nou ús: el comercial.

Comenta que aquesta será una intervenció on Ia lfnía de la anterior ja realitzada pel
promotor ESCLAT a la "fábrica Llagostera-sampere", sí bé amb Ia díferéncia que
aquesta té una major complexitat derivada de I'excavació de dues plantes soterrani per
sota de les naus.

Aquest fel sup'osa el desmuntatge de Ia totalitat de la volumetria, per a reconstruir{a
amb el major mimetisme possible, Destaca dins d'aquesta reconstrucció la nova
formalització de la seriació de finestres en la fagana del carrer de Güell i Ferrer, la qual
recuperará la seva geometria oríginal, caracteristica de les indústries téxtils de la
ciutat. Paral'lelament comenta la recuperació de la volumetria idels seus materials íen
especial els pilars de fossa que constitueixen els suports de les encavallades de fusta,
que també seran recuperades.

Conclou I'arquitecte redactor indicant que encara hi ha detalls conslructÍus que no
estan resolts, atés que ara s'ha centrat en la redacció del PEMU i no encara en el
projecte executiu.

El sr. Josep Torras explica els condícionants normatius que incideíxen en aquest Pla
especial de millora urbana.

Ef sr. Joan Comasóliva§ manifesta que I'anterior obra realitzada per aquest promotor
("Fábrica Llagostera-Sampere") va representar uña molt bona actuació i que confia en
que aquesta també ho podrá ser.

El sr, santi vea valora el sobreesforg que comporta aquesta intervenció, peró
qüestiona el senlit des del punt de vista patrimonial de "desmuntar per tornar a
muntar", tot i entenent elfot que suposa haver d'excavar dues plantes en soterrani. En
altre ordre de coses, demana estudiar adequadament el color final de les faganes,

La sra. Elisabet Germá pregunta en quin estat es troba la xemeneia.

El sr. Josep Torras intervé per a aclarlr el tractament de la porxada, parcialmént en la
part destinada a zona verda. Demana al redactor estudiar el tancament de la nau (part
vidriada) i l'accés des del carrer de Brutau.

3



Finalment ols representants del MLrseu fan la suggeréncia rle realitzar una visita a
l'immoble.

El sr. Francesc Magem demana treba[ar el tema de la ubicació i les caracterfstic¡ues
cie l'estació transformadora de Endesa, aixl com l'acabat dels pilars clel porxo {obra
vista, arrebossat, etc.),

El sr. Antoní §acrístan parla del rétol en el sentit que no malmet la percepció de la
volumetria de les naus recuperades,

Fínalment, els membres de la Taula mostren la seva conformítat sobre la proposta
presentada, si bá recorden que totes aquestes observacions han de ser tingudes en
compte en ol moment de la redacció del Projecte técnic objecte de la llicéncia d'obres.

Assisteix a la presentació del tema l'arquitecte sr. Josep Llobet, qué a la vegada, és el
promotor.

El er.Josep Torras fa una breu introduccié a nivell urbanfstic per a
proposta s'emmarca en una modifícació de pla general, amb l,objectiu
resoldre la vinculació singular de la "Casa Montllo/'.

El sr. Josep Llobet fa una exposició histórica forga extensa, acompanyada de
documentació fotográfica, per a emmarcar urbanísticament la modificació Pla general
que s'está tramitant. Posteriorment entra a detallar més concretament el nivell de
protecciÓ de la "Casa Montlfor" i la formalitzacló de la moclificació de Pla. Fínalment
exposa la proposta d'intervenció a la faqana sud, aixl com també l'anrpliació
volumütrica d'un cos de 3 m aprox. en la fagana nord, vinculat a l'edifici existent,

El sr. Josep Torras pregunta qulns seran els malerials d'acabat d'aquests dos cossos,
El sr. Llobet respon que té previst en principi, un tractament arnb materials semblants
entre ells, si bé distints completament als de I'edifici protegit. No obstant será en fase
de projecte quan es decidirá definitivament el tractament final.

Et sr, santi vea comenta que veu bé la proposta de la fagana del passatge, peré que
potser li sobren sortides de coberta (lluernaris), i que possiblement amb una única n'hi
hauria prou. En canvi no veu o no entén et cos aclossat de nova fo¡.mació a Ia fagana
nord.

El sr. Francesc Magem intervé per a explicar que la formalització de la volumetria
d'aquest cos, resolt també la comunicació de les dues places en contacte, a banda de
permetre ia resituació de diversos cossos en la plaga de Dolors Miralles. Remarca la
diferéncia entre les intervencions a la paret nord ia lá paret sud.

Finalment, els membres de la Taula entenen que la proposta, en linees generals és
correcte, sibé caldrá concretar-la en Ia fase de projecte executiu.

explicar que la
entre altres, de
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5 - Rehabilitació de la "Casa i ma Selvas", situada al carrer de I'llla. núm
41-B

Fa la presentació del projecte fa sra. Eva Maria Fernández, arquitecta redactora del
projecte. lndica que disposa d'una anterior llicéncia d'obra menorr que inclou la
reforma puntual d'interior, faganes i instal.Íació d'ascensor. Ara sol'licíta l'obra major,
atés que ha de intervenir en la fagana protegida.

El sr. Antoni Saciistan fa una breu introducció del tema, destacant que constitueix una
intervenció en la meitat det bé protegít. Amb anterioritat (uns deu anys máxim), ja es va
portar a terme una actuació a l'altre part del bé. Es dóna la circumstáncia que aquesta
edificació está formada per dues entitats registrals separades i independents.

L'arquítecta descriu el conjunt d'íntervencions a realitzar, e[ qual consisleix en una
millora i rehabilitació dels interiors, básicament pel que fa a revestiments, amb molt
poca actuació sobre la distribució, l'instal.lació de I'ascensor interior i la rehabilitació de
les faganes. En destaca I'exisléncia de pavimonts hidráulics, els quals té intenció de
recuperar.

Pel que fa concretament a la fagana, está previst actuar de la mateixa manera que es
va fer amb l'altre part del conjunt del bé protegit, és a dir amb estuc a la calg, i tal fi,
disposa de l'estudi cromátic realitzat pel que fa al color d'acabat. Reitera quo la
texlura, color i condicions generals de la fagana será amb les mateixes
característiques que l'anlerior actuació (part veTna).

Finalment comenta que de la lectura general de les dues entitats s'observen lleugeres
diferéncíes (balustrades, elements de serralleria, poña del local) quo difereixen entre
les dues. No obstant indica que la casa on ara s'intervé conslitueÍx encara el model
original anlic, i que les modif[cacions varen ser realitzades a la I'altre part.

En qualsevol cas, els membres de la Taula acaben valorant favorablement [a proposta.

6 - lnforFF§lons diY-erse§...Antohi Sacristan: Donar compte de Ia llicéncia
atorqada per,a.,la.reforn!,a del "Despatx Gorina". situat a la Rambfa, núm, 245.

El sr. Antoni sacristan dóna compte d'una actuació de reforma a la Rambla de
Sabadell núm. 245, concretament el "Despatx Gorína'.

Recentment es va atorgar llicéncia d'obres per a la reforma de la ptanta baixa /
soterrani d'aquest edifíci inclós en el catáleg del Pta especial de protecció dels béns

5



arqueolÓgic, mediambientals i arquitecténics de Sabaclell. Aquesta eclificacíó estd
identifisada arnb la fitxa 5.1., el seu nivell de proteccié és voluméiric.

Aquesta llicéncia té un ínici en anterior al.legació presentada per la propietat en el
!!mi!d'exposicié priblica del document urbanís{ic del Pla especial de proiecció (pEp
BAMAS), on s'argumentava entre altres, el fet de.suposar una vinculaóiO singular per
no poder exercir correctament l'ús comercial que contempla el pta. s'argumeitava en
base a que la planta l¡aixa estava disposacla en un nivell no accéssible i {ue el local no
tenia visibilitat des de la Rambla, atés el seu nivell de protecció. en aquátt moment es
va respondre'en el sentil que era admissible la íntervenció en faqana si s'aportava un
projecte arquiteetónic.que manlingués la composició que configuá la faganá, amb una
formalització adequada,

Val á dir, que aquesta situació no ós la primera que es dona en establiment amb
possibilitats d'ús comercial en aquest eix. En altres casos s'ha clonat ja aquesla
circumstáncia is'ha resolt cle la mateixa manera que ara el ,,Despatx Goriná,,, éá a dír
permetent que a pafiir d'una correcta resolució arquilectónica cle la fagana, es permeti
millorar aquesta visibilitat.

La. soluciÓ p.roposada ha consistit en baixar el nivell del forjat del terra de la planta
baixa fíns a la rasant del carrer, podent eliminar aixl Ies antigues escales cl,accés. per
altre part s'ha eliminat l'ampit que separava horitzontalment les plantes baixa i
soterrani, aconseguint un úníc forat que agrupa els dos anteriors.

Els membres de la Taula consideren que el resullat formal no desmereix el nivell de
protecció de la fagana, atés que manté bls seus trets configuradors d'origen.

La sra, Gemma Caballé sol'licita Ia possibilitat de poder disposar cJ'informació
compfementária de tots aquelts temes dels quals s'hagin realitzát d'estudis previs,
básicament en els casos que incorporin aspecles arqueolégics.

El sr. Antoni §acrístan_ rsspon que a partir cl'ara, es procurará adjuntar a les noves
convocatÓries major informació documental d'aquest tipus, a bandá del regest que ja
es facilita.

7 * Tq,Tn obert de r¡qrAules

EI Vist
EI

Josep Torra
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