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Ajuntament
de Sabadell
Oficina de Patrimoni
Taula de Patrimoni

ACTA de la sessió del dia

l3 de juliol de 2017

Sabadell, a la seu de la Regidoria de l'Area de Territorí Sostenibilitat de
l'Ajuntament de Sabadell, a les 8.30 hores del 13 de juliol de 2017, es reuneix la Taula

i

A

de Patrimoni de Sabadell, convocada peltínent d'alcalde de l'Area, Maties Serracant
Font. Hi assísleixen Josep Torras Torra, Antoni Sacristan Mas, ElÍsabet Germá
solsona, Joan comasólivas Font, Genls Ribé Monge, Esteve Font Renom, i David
Espejo FelÍces, per tractar l'ordre det dia següent:
,

1. B:30. Aprovació de l'Acta de la sessió

2.
3,

anterior (04-05-2017)

B:35. lnformacions diverses

9.00. Actuacions de reparació i conservació de la Torre de I'Aigua. (servei
d'Obres d'Equípaments. Ajuntament de Sabadell)

4.

5.

9.30. Proposta de reforma d'habitatge unifamiliar al carrer de la Creueta, núm,
97 (Exp. 201711CE00187)

10.00. Edifici nova planta residencial al carrer de copenhaguen, núm. 23s
(Exp. 201 711MJ00026)

6.

10,30. Edifici nova planta residencial al carrer de Casteflar del Vallés, núm.175189 (Exp. 201711MJ00028)

7,

11.00. Torn obeft de paraules

Abséncies del senyor Joan Comasóliva Font i la senyora Gemma Caballé Crivilles
Actua de secretari el Sr. David Espejo Felices

I, Aqrovació de I'Acta de la sgssi,o anterigr

lQ4:08.2017)

L'acta s'aprova per part de tots els membreg.

?..,lnformacions diverses
El Sr. Josep Torras explica als membres de la Taula que en el marc ds treballar una
nova proposta del Pla especíal de protecció, s'ha contractat al Sr. Antoni Vilanova per

a que ho desenvolupi. Es tracta d'una adjudicació per import de g7.000 euros i un
terminide realització de 12 mesos.
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També explica breument el sr. Josep
rorras als membres de la Taula els continguts
básics del planeiament que s'na ápÑaián
t'ánlbit á* r"]árrrÉ, Afiextil, situada entre
els carrers cle Brujas,
cn"á,rongu
i
euevedo.
EI conjunt crisposa de ra fitxa de
proteccié del catáleq To,Ttu,
ctÜ'protecció
crers
boníarquitectónics núm,8.1 í
-"
disposa d'un niveil dé !e],rta.-esqeciai
protecció fif"nrl.
'

El servei d'obres i Equiparnents de t'§untament

inicia els treballs cle reparació i
rnanteniment cre ra Torre de t,Aigua.
La srr. crrroiu"óán'r,"rrquitecte d,aquest
servei
municipar presenta a fa Taura oe"pátrimon¡
*r pinjr.i*,vq¡'c'

"

Fa una introducció expricant que r,,
constitueíx un erement
prmíñrrt 0.1Tojrg..du
cqlud; de;'ÉlJespecíar
'aígua
de prorecció

d'ínfraestrucrura urbana,§ue

béns arqueolÓgics,,mediámbientrü"iurquítectó¡rti
nú¡n. 10.2 i er seu nivofl cre protecciá
afruitoctónica

u"'sánr.ru¡. Disposa de la

és vorumétric.

ders

fitxa

La sra' carlota sanz fa un breu recorclatori
históric d'aquesta edificació, on destaca
que va ser inaugurada rany 1§18,
va entrar en runciáÁáÁen r at 1922, va quedar
eJesús a meitat del segle xx i,
en
á nivii-aiquiterioni* ei iet o:irlu*,. estat
un ders primers
edificis de ra ciutat en haver-sá
amb formigó

"onJ*,t

armat.

La §ra' carlota sanz exposa les
diferents actuacions que s'han anat
Ilarg ders anys fins ar niománi p*."Ii'i
¡lortant a terme al
u*prica que. en aquests moments s,intervá
nivell de retíracla de.les part. ,íeLriorrour,
a
repaiació oe ies mateixes i acabat
pintura de coror er més ser¡brant
amb
ri óuáio, r,originar (RAL 7032).

El §r. Josep Torras prcgunta quin
és er tipus de materiar emprat. La resposta
és

morter de reparació.

El sr' Antoni sacristan
pefs ma,terials de la coberta i
seva reparació, sí
s'escau' pregunta també,pregunta
sii'han áürlrut a"r*rrá,*ni, .i'urgunla punt
de yedifici. La
§ra. carrota sanz respon gue er materier
¿" áóori,iro-ie* ra cobeña són peces
prefabricades de formig¿ ¡
rio pece,
com podria semblar a
sirnple vista' Afegeix que no cal ¡ntu*eni,
en elü
-i!eu estat de conseryació
és correcte. per que fa ars asseniur*nt*'.orenta ,i¿I
que no s,han observat.

iura*iq;";"ññ;ü
q*

La proposta

es sítr".ra en una edificació incrosa en
or catáfeg
arquÍtectÓnic' concretarnent ra
ioeni¡ricJcla .o*;óuru

fitxa 2'19 del Pla especial

de béns

varor
ür** ñ, carrer do raamb
creueta,

o" pi"l-".i0 üIs u¿r,r riqu¡t*üü^iü
constitueix un treba,
previa ra posterior presentació
oe ra iár¡cituc{ cre ilicéncia d,obres.
contempla la reforma de l'habitatge
unifamiliar existent per dur a terme
una parlició
cr"áiüo*"ñaiiüig*u.

interior amb la finatírát o*

§'.:::'X*,3.:'irTil;iJil,1-'

tema er sr. Robert yebra com
arqu*ecte redactor i
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L'arquítecte inicia

la presentació amb una introducció hístórica a partir de l,estucli
t'"uiri.l.io **irt*ni'j.l

patrímonial que ha realitzat sobre la finca. Fa una descripciJ
oá

seu nivell de protecció i de la intervencié que pretén pónrt a terrne,
la qual sinteiitza
en sanejament i reparació clel conjunt cle la.volumetria exterior amb
ábuna intervenáo
puntual a fagana posterior, aixf com la redistribució interior
a fi á,acon*águi, ;n
programa per a dos habitatges,
En quan a la volumetria indica que fará una reparacíó general,
recuperacié de cornises

í balaustrades, aixl com del colors originals'cie la
üintura ¡'de totes les fusteries

i
vitralls, que seran substituldes per artreide noves, póró
amb er co*rpromrs de ,,copíar,,
totes les seves cara.cterlstiques formals dimension"f*. prf que
fa a la fagana
posterior, justifica

i

la desaparició d'algun volum en base a l'esiucli'patrimoniai,
demostra que aquests vorums. en qüestió ng
oiiginári, a* r'edificac¡ó,
varen §er afegits amb posteríoritat" En aquesta :.ól
lfnia própoir-rno¡¡ti.u, tamoo

ál'*;,
Ji* qu"
l. pJrárf

d'obertures.

El §r. Genfs Ribé p:,"^ryll?
Ia configuració del pati. Et Sr, yebra respon que
mantindrá, previ sanejament ,per
i reparació, Ies seves caracteristiques actuals, és a dir,
els dos.habitatges compartiran eípati sense sectoritzar-lo,
atós que l,ús correspondrá

a la mateixa famllía.

El sr' §anti Vea demana explicacions sobre els for"ats modificats
de la fagana
posterior, aixl corn fes possiblás intervencíons
a nivei'áe ta coberta, El sr. yebra
expl ica q ue aq u e iler
roposades respon u,r ur i*toiñ?1
1
J g-d]fi iu gion s, pconjunt
així com a [a lectura, homogénia-.<tel
"r¡;ffi
de la fagana, Én qurn a la "0,:irc]'
coberta
irdíca
que f'aíxecará cornpretament a fi cre dotar-ra de res
áo"qriJ.,i, .*a¡J"ni-téi*üü-,
Féré que posteriorment la retornará a la seva v¡lumetrü oiiginaf, amb *r" üátái**

materiats que

ja

disposava. Manifesta també quá

ñ; ili;;'].

col'locaclÓ de ptaques solars en coberta, a partii oe "riun-irebafrant
estuáiai altres opeions. El sr.
Esteve Font apunta que en el cas d'haver-fes oe oisposár,-áiiLoc,nres
adient fora en
la
-uon

zona de terrass'a que cióna

a

carrer de ra ciLueiá,

imperceptibles des cle la via púbtica.

át* qou oes aáiu

Et §r' Antoní sacristan. pr.eg¡rnla per ia práctiea desaparició
de l,escala central de
l'habitatge,.com erement aeriniooiue,la seva tipotogü.'"Ei
si.
v*nrá ¡*rpon*Iuáu
Íljul ll prímera apuntant a que la fitxa de proteccio-del tatáleg no contempla el seu
manteniment ni li atribueix cap varor.especiar i, en ra sugán,
que tot ilu*'.
estat estudiant eI sej: manteniment, flncionálment: cáñiraciJ
"omenta
I'opció büneü;;"
flhabitatge biramiriar. EI sr. $anti vea iamentá iá áá"ápáii.io-Jáqrurtu
escata,
El sr' Josep Toffas.tot i reconeixent el contingut de la
fitxa de protecció, demana
l'esforq per.part de |arquftecte en^enquin,r án"á-f;irñ;;j;;te,
er manteniment de
i'escala centralde comunicació. El sr. Yebra recuu e[ prec,
si

dificultats que aixü planteja,

bé;;r*'ffirriili.ililI.
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Eroposta d'edificl de nova planta residensjat al carrer dq.gopenhaouen. núm.

3g§

!'obra proiectada constitueix un.edifíci de nova planta residencial de pB+6pp, amb
138 habitatges, 11 locals, i 199 places d'aparcament, aquestes en plantes soterrani,

tot ell repartit en tres blocs, tot i que la tlícéncia es presenta només pei un de ells.

Et.*y emplagament es troba dins l'ámbít regulat per les Normes d'aplicacíó específica
(NAU) del rext refós del PIa especial d'intervenció en el paísatge urbá (pElpu).'
Assisteix a la presentacíó del tema el §r. Fernando Tortajada com arquitecte redactor
irepresentants de la promotora ESPEBE 29, SL
L'arquitecte Sr. Fern_ando Tortajada posa émfasi en que el projecte presental es troba
molt_ a qrop d'un Passive House i en tres punts: I'apo'sta per l'ecoeficiéncia, la
certif[cacló BREEAM i les prestacions térmiques'i acústiques.

El sr. Antoni sacristan veu molt correcte els aspectes assenyalats, peró
demana també que expliqui el piojecte en termes de arquitectura, pel que'fa a
la composició, materíals, entorn, etc. L'arquitecte ,espon que la ,blum"tri"
¡,
venia.concretada pel planejament i que et disseny es
¡usiifica a partir de ia
coheréncia amb l'entorn on es situa, on predomineñ volumetries de les
mateixes característiques formals, de color i compositives que les seves.
El.Sr' Santi Vea pregunta pels colors de faganes

ila

resposta de l'arqultecte és que

volen mantenír la tónica de la resta d'edificis ád¡acents a la zona.

El Sr. Josep.Torras qüestiona eltractament del tester i la visualització de la fagana
del
la part superior de l'edifici. Els Srs. Santi Vea Antoni Sacristan
compa rteixen aq uesta aprecíació.

dúplex en

i

El Sr. Genís Ribé recorda que l'emplagament obJecte de la futura edificació es troba
dins un ámbit on és preceptiva la intervénció arquáológica prévia.
Els membres de Ia Taula valoren favorablement el projecte presentat si bé sol.liciten
a
I'arquitecte que aporti una nova pioposta de fa{anás on es recullin els aspáctes
comentats en la sessió

proPoslq=d'

Íi h?
Vallés. nú(n.1,/5-189

resldencial al carrer de castellar det

Liobra projectada constitueix diversos edificis en dues fases. La primera
amb edifici de
nova planta residenciat de pB+4pp / pe+5pp / pB+6pp, amO +e irab¡tátgel
i 1OO

places

d'aparcament, aquestes darreres disposades en' dues plantes sóterrades.
També altre edifici d't1s comercial ide serveis.'El projecte presentát per
a la sol,licitud
de la llicéncia d'obres.només contempla la primerá dá le; iáses ue lés quals
.ónri.rá
el coniunt de I'edlfícació.
parcel'la
!a
TN,

prové d'un projecte de reparcel.lació de I'illa de transformació
d,rls A22situada entre els carrers de Francesc Layret, Castellar delVallés, piferrer i ooctor

Codina.
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FLlu.y emplagament es troba dins l'ámbit regulat per les Norrnes d'aplicació específica
(NAU) delText refós del pla especial d'intervenció en el paisatge uruá
leeteu¡.'
Assisteix

a la presentació del tema el Sr. Ferran Vila com arquitecte redactor i

representants de TRADING INMOBILIARIO, SL,

els

L'arquitecte exposa els aspecles que ha tingut en compte alhora de realitzar el
u metria ; materials, u rban itzalió

proJecte : entorn, vol

Explica, pel que fa

a l'ámbit d'actuació, aquest consta de dues illes, separades

carrer de Francesc Layret:

a)

b)

pel

L'illa sud és la situada entre els carrers Francesc Layret, piferrer, Francesc
Bellapart i Castellar delVallés, deslinada a equipamenti habitatge dá protecció
oficial de régim general,
L'illa nord és [a que está situada entre els carrers Francesc Layret, Castellar del

Vallés, Dr Codina i Piferrer, on es concentren els espais lliüres, comercial,
habitatge de renda concertada illiure.

i

En quant a l'urbanitzaciÓ de.l'espai prlblic, comenta que ha treballat conjuntament
amb
el departament d'Espai Públic de ['Ajuntament, on s;ha escollit ets matáiiaL,
d'arbres i la defínició geométrica, Ei carrer de Castellar del Vallés s'ampliárá
"1.-tiprt
10'-m,
esdevenínt una rambla amb una gran vorera. Pel que fa els carrers del doótor
Codina i
Piferrer s'eixamplaran les voreres fins als 3 m d,amplada
Pel que fa tes.
fagqnes defs edificis, constaran d'una base d'aplacat de pedra fosca o
vidre segons l'ús de Ia planta baixa siguí residencial o come.rcial, La iagana
i*s
p[antes superiors estará formada per obia vista de color blanc. bavant
"n
de Iés solucions
heterogénies de l'entorn (obra vista porosa, monocapÉs, arrebossats i pintats) s'opta
' '
per una solució neutre que tingui un bon comportameñt amn el pas
del temps.
L'edifici comercial de planta baixa estará combinat amb la pérgola d'entrada peatonala
la fase [, estará situat en el nou eix de la rambla del carrer de Castellar del Vallés
i
tindrá un sÓcolde vidre i.planxa melál'[ica, amb una part superior de panellleuger d]un
color blanc adient amb l'obra vista del conjunt. La ieva cóberta tinárá un Faótament
especial, ja que será un edifici baix que es veurá des de I'entorn mes elevat
i tindrá un
acabat superior enjardinat,

El Sr. Santi Vea ma.nifesta.qué, en lfníe-s.generals, veu forga correcte el projecte
presentat, si bé qüestiona la forma de I'edificien forma de torre. El,Sr.
Antoni Sácristán
comparteix aquest raonament i afegeix qué aquest volum en forma de torre visualitza
manca d'estilitzaciÓ, aspecte aquest que si bé prové de les determinacions del
planejament, requereix un "vestit;' que ra corregeiii i mllrori.
Ácaua ef sr. santi vea
indicant que la línia dels edificis és sobria i quJaquesta imatge s'hauria de
traslladar
també a la torie.
El Sr. Josep Torras agraeix que les faqances del carrer Piferrer no tinguin voladissos,
si bé també observa que a la torre cafdria cercar una solució més-arquíteitó.ü.

També expressa dubtes amb els acabats de faganes que contenen maleriais a base

5

de franges amb xapes. El Sr. Ferran Vila rospon que calon aquestes xapes per motius
'
de la concentració rle máquinaria de

ventilacib.

La §ra. Elisabet Germá pregunta sobre la fagana, siés obra vísta blanca o píntada.
EIs
propietaris manifesten que és obra vista blánca i que actualrnent
és una corrent en
l'ámbit de l'arquitectura.

El Sr. Josep Torras conclou que com ara només s'executará la fase l, caldrá més
endavanl perfilar tant ta torre central com la zona enjarclinada per a la utilítat futura pel
barri, motiu pel qual s'emplaga a una nova presenta-ció en la Taula quun *i róiliütiü
llicéncía de la següent fase. Els promotoré assistents estan d'acor'd amb la
reflexió

exposacla,

A les 12:00 el Sr. Josep Torras déna per finalitzada la Taula de patrimoni de 13
de
juliol de 2017 Í aíxeca ta sessió.
En e[ clia.d'avui, per semetari, amb el vist i prau der presiclent, es
redacta i autoritza
1..*.O..la..sessió, que haurá de ser sotmesa a f,apráuaciO Ue' la Taula del Patrirnoni

de Sabadell en la propera sessió ordinária que es fa'ci.

EI

Vist
EI

Tor¡as Torra

0.
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