ACTA
Assamblea Extraordinària de CSeM
La Teixidora, 2018-04-06
Actua com a secretari: Salva
Ordre del dia
1. Revocació de la Mesa
2. Al·legacions del Grup Municipal de CSeM al Projecte de PGE
3. Estratègia de negociació del PGE
4. Precs i preguntes
1. Revocació de la Mesa
- La Mesa és ratificada per assentiment.
2. Al·legacions del Grup Municipal de CSeM al Projecte de PGE
- Sergi. Tenim 18 al·legacions i el PGE s’ha d’aprovar per majoria absoluta, la qual cosa requereix
en principi el nostre vot. Cal que prioritzem les nostres al·legacions de cara al procés de negociació,
que s’inicia el proper dilluns 09/04. En una posterior assamblea es debatran les al·legacions d’altres
grups municipals i d’altres entitats, tot i que l’al·legació de la gent del barri Els Mestrets és
exposada a continuació per llur representant, Salva (no confondre amb el Salva que aixeca acta).
Bàsicament, es tractaria que el carrer Arco Iris fos urbà. A més de l’al·legació de la gent dels
Mestrets, hi ha al voltant de 500 al·legacions d’altres grups municipals i altres entitats, que seran
revisades i prioritzades pel nostre expert en urbanisme, Dani, de cara a la propera assamblea.
- Es repartix un resum de la proposta d’al·legacions de CSeM que Coordinació sotmet a
l’Assemblea, i Dani i Sergi l’expliquen.
- Sergi: dimarts, després de la reunió amb l’Equip de Govern, el Grup Municipal de CSeM
convocarà una roda de premsa sobre les nostres al·legacions.
- Al·legació 1: Previsió de població i sectors. Està relacionada amb la noció de ciutat compacta i
afecta a 4 sectors perifèrics de baixa densitat de població (Senillar, Litoral, La Joquera i Breva –
Pozo Alegría – Velloter).
- Al·legació 2: La Marjaleria en l’Informe de Sostenibilitat Econòmica. Basada en una tesi doctoral
sobre el cost dels serveis en hàbitats urbans dispersos (Gielen, 2015).
- Al·legació 3: Pla Municipal d’Habitatge. Bàsicament es proposa un Pla d’Habitatge ambiciós, en
part inspirat en el de l’actual Ajuntament de Barcelona.
- Al·legació 4: Ampliació d’equipaments estructurals.
- Al·legació 5: Vectors de connexió. Proposta: àrees d’interès ambiental, etc.
- Al·legació 6: Programes de paisatge: Aeròdrom-Pinar-Zona dunar; Parc Agrari; Zona agrícola
Mestrets, Marrada, Molí d’Arròs.
- Al·legació 7: Habitatges en zona rural. Es tracta de restringir-ne la possibilitat, en sintonia amb
l’excepcionalitat prevista en la LOTUP.
- Al·legació 8: Zona de flux preferent. Restringir-ne el sòl urbà.
- Al·legació 9: Pla de Reforma Interior de «La Llimera». Caldria incorporar-hi també la Dusen i
evitar la rotonda prevista.
- Al·legació 10: Pla de Reforma Interior de La Marjaleria. Mobilitat general, equipaments, etc.

- Al·legació 11: Fitxes de subzones. Vedat arrosser i Horta de la Saó. Qüestions tècniques menors.
- Al·legació 12: Fitxes de subzones. Vedar arrosser i Horta de la Saó. Tindre en compte el Pla de
Participació.
- Al·legació 13: Fitxa gestió SR-Riu Sec. Redefinició de les zones verdes per tal que queden
connexes a la via verda prevista.
- Al·legació 14: Seccions de vial. Es tracta de prioritzar les vianants, el transport públic i les
ciclistes, en lloc dels vehicles privats. (Evitar mitjanes, etc.).
- Al·legació 15: Mobilitat en bicicleta. S’enceta un breu debat sobre l’abast de l’al·legació. Allò no
inclòs en l’al·legació pot incorporar-se a futures iniciatives.
- Al·legació 16: Aprofitament de Ferran el Catòlic. Caldria equiparar-lo als de Riu de la Plata i
Crémor.
- Al·legació 17: Soterrament futur accés ferroviari Sud. Es proposa que l’Ajuntament es persone
com a entitat per fer pressió pel soterrament. Almenys als barris del Sud fins a Roquetes.
- Al·legació 18: Súperilles. Eliminació dels tipus de vial que en contradiuen el concepte.
3. Estratègia de negociació del PGE
- Cada assistent vota el grau de prioritat que atorga a cada una de les al·legacions: alt, mitjà o baix:
al·legació 1 – 11 vots d’alta prioritat; 2 – 5; 3 – 14; 4 – 4; 5 – 5; 6 – 11; 7 – 4; 8 – 2; 9 – 6; 10 – 10;
11 – 4; 12 – 8; 13 – 7; 14 – 11; 15 – 5; 16 – 6; 17 – 9; 18 – 10.
- S’enceta un debat sobre eventuals ‘línies roges’ en la negociació amb l’equip de govern i
s’assentix que almenys l’al·legació referent al Pla d’Habitatge n’hauria de ser una. Dani considera
que, excepte la primera al·legació, que implicaria redefinir el Pla General, la resta són raonables i
assumibles.
4. Precs i preguntes
- No hi ha.
________________________________________________

