NOTA DE PREMSA

L’Ajuntament ratifica les permutes de terrenys acordades
amb el Consorci de la Zona Franca per al trasllat de les
presons Model i de Trinitat Vella
El Consell Plenari dona el vistiplau al compromís pel qual el consistori es dota de dues
parcel·les que se cediran a la Generalitat perquè hi construeixi dos nous centres
penitenciaris
Es tracta d’un pas endavant per fer possible la recuperació per a l’ús ciutadà de dos espais
necessaris per al desenvolupament de nous equipaments municipals i l’augment del parc
d’habitatges públics
El Govern municipal continua treballant per complir amb l’objectiu d’enllestir tota la feina
que li pertoca durant aquest any i que al 2018 tot estigui llest perquè la Generalitat pugui
començar a construir les noves presons

Continuen avançant els tràmits per fer possible el trasllat de les presons Model i de Trinitat Vella. El Consell Plenari
ha ratificat aquest divendres el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona que preveu les permutes de terrenys i canvis d’usos que permetrà avançar en el reordenament del sistema
penitenciari de Barcelona.
Es tracta d’un dels tràmits necessaris per fer possible el tancament de la Model i Trinitat Vella i donar resposta a una
llarga reivindicació veïnal de recuperar per a l’ús ciutadà els terrenys que ocupen i destinar-los a nous equipaments
municipals i habitatges públics. L’acord ha vist la llum verda amb els vots favorables del Govern municipal –BComú i
PSC–, GMDemòcrata, ERC, PP i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, i l’abstenció de Cs.
En concret, l’Ajuntament disposarà de forma efectiva de les dues parcel·les per a usos penitenciaris que van
anunciar-se recentment en el marc de l’acord amb la Generalitat en matèria d’equipaments penitenciaris. Aquests dos
solars acolliran dos nous centres penitenciaris, un de règim obert i un altre de règim ordinari, la construcció dels quals
anirà a càrrec de la Generalitat.
Així, el Consorci transmet via permuta a l’ajuntament el seu domini sobre dues parcel·les del polígon. Una de 20.000
m2 situada al carrer E número 34-36, que acollirà el centre de règim ordinari, i una altra de 6.500 m2 al carrer A
número 109 on s’hi implantarà un centre de règim obert.

Paral·lelament, es retorna l’ús industrial que es va treure l’any 2006 a una nau de Zona Franca Duanera on estava
previst anteriorment la construcció d’un nou centre penitenciari, i s’aixecarà la limitació d’usos alimentaris que en
2005 es va imposar a l’illa industrial entre els carrers D, E, 4 i 6 del Polígon.
També es compensarà al Consorci les dues parcel·les permutades a l’Ajuntament, principalment mitjançant el traspàs
de sostre d’aprofitament municipal del sector 14 de La Marina, i reduint contraprestacions pendents. En el sector 14
de La Marina es tramitaran la reparcel·lació i modificacions urbanístiques per harmonitzar l’edificabilitat. El valor
conjunt de les dues parcel·les penitenciàries s’ha establert en uns 18 milions d’€.

Tots els tràmits enllestits aquest any
Així doncs, el Govern municipal continua treballant perquè tots els tràmits que li pertoquen estiguin enllestit durant
aquest 2017. A més del conveni signat amb la Generalitat el gener passat, a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat del mes de febrer es va iniciar el tràmit per deixar sense efecte la Modificació del Pla general metropolità
(MPGM) impulsada durant l’anterior mandat que reservava solars a la Zona Franca per a nous centres penitenciaris,
que queda sense efecte amb els nous acords.
I la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat d’aquest mes de març va aprovar inicialment una Modificació del Pla
general metropolità (MPGM) per qualificar d’ús penitenciari els dos solars del polígon industrial del polígon recollits en
el conveni ratificat avui que se cediran gratuïtament a la Generalitat de Catalunya. La previsió és que s’aprovi
definitivament abans de finalitzar aquest any, de manera que els solars estiguin requalificats i el Departament de
Justícia pugui encarregar de forma immediata els projectes corresponents als dos nous centres.
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