En Samuel Núñez i Amela, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, presenta les
següents al·legacions a la modificació puntual del PGM per a la creació i concreció del nou
equipament de Can Pata.

AL·LEGACIONS QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA A LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PER A LA CREACIÓ I CONCRECIÓ DEL NOU
EQUIPAMENT DE CAN PATA

En data 20 de desembre de 2021 es va aprovar provisionalment la modificació puntual de PGM per a
la creació i concreció de dos nous equipaments: Pedró 14 i Can Pata.
L’anunci de l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM per a la creació i concreció de dos
nous equipaments: Pedró 14 i Can Pata va ser publicat al BOPB en data 29 de desembre de 2021 i ha
estat exposat al públic en temps i forma legal perquè qualsevol interessat pugui presentar les
al·legacions pertinents durant un mes desde la seva darrera publicació.
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LEGISLACIÓ APLICABLE
●

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.

●

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

●

Pla General Metropolità i les seves modificacions posteriors.

ARGUMENTACIÓ DE LA PROPOSTA

Can Pata és una masia situada al carrer Sant Pere cantonada amb el Passeig Jaume Gordi. Les seves
parets toquen amb un petit parc infantil al bell mig del barri antic i una casa mig amagada. La seva
façana no és exterior, però no per això menys important en termes de patrimoni de la ciutat i de la
memòria històrica de la Gramenet agrícola.
Després de la pèrdua de diversos masos com els de Can Calvet, Can Dordal o recentment la fonda de
Cal Coronel, cal fer un esforç per conservar la poca història arquitectònica que queda a la ciutat, per
això des d'Esquerra Republicana vàrem demanar la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
i la seva possible ampliació.
En el marc de treball de la comissió de patrimoni de la ciutat es varen iniciar els treballs per fer
aquesta feina en col·laboració amb la ciutadania gràcies al programa participatiu "Redescobreix el
patrimoni de Santa Coloma" iniciativa per redescobrir, fer valdre i conservar el patrimoni construït.
Sens dubte, Can Pata ha de formar part d'aquest patrimoni de la ciutat. No se’n coneix la data de
construcció, però sabem que s’aproxima a finals del segle XIX. D’aquí l’interès per a la seva
catalogació.
Al Ple de desembre de 2021 es va dur a terme la modificació puntual del PGM per a la creació i
concreció del nou equipament de Can Pata. Mitjançant aquesta modificació, la masia passaria a tenir
la qualificació d’equipament i el pati i els coberts annexos formarien part de l’espai públic vinculat al
Carrer Jaume Gordi. Tanmateix, no es concreta la tipologia de l’edifici.
A l’últim recompte de persones sensesostre realitzat per l’entitat de la ciutat Ningú Sense Llar el maig
del 2021, es van detectar 28 sensesostre (9 més que el 2019). Amb la derivada de la pandèmia, es
preveu un empitjorament de les dades. Tot i que sabem que no és la solució definitiva, cal que una
ciutat amb una població de 120.000 habitants disposi d’un equipament que doni resposta al
sensellarisme, oferint els serveis bàsics i duent a terme una atenció personalitzada, respectant la seva
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intimitat i promovent la seva autonomia. Amb tot això, es deixaria de dependre dels recursos
privats d’allotjaments de la ciutat.
En síntesi, Can Pata ha de formar part d'aquest patrimoni de la ciutat i esdevenir un magnífic
equipament comunitari de caràcter social per cobrir les necessitats reals de la ciutadania,
sobretot tenint en compte que els seus actuals propietaris tenen una gran sensibilitat en aquest àmbit.
Des del consistori cal sumar esforços per fer realitat aquest nou espai comunitari d'estada i acollida.
Un alberg municipal d'àmbit social és una mancança de la ciutat i ara existeix la possibilitat de fer-lo
realitat. El patrimoni s’ha de recuperar i s’ha d’obrir a la gent.

PROPOSTA

Tot i que la voluntat última del grup municipal d’Esquerra Republicana sigui l’ús exclusiu de
l’equipament com a asistèncial-social, entenem que la proposta adient per acabar d’aconseguir un
equipament per a la persones sense llar és afegir aquest ús a l’actual.
Proposem afegir la previsió d’ús de l’edifici de Can Pata d’Equipament Cultural i/o Docent amb Clau
7bCD a Equipament comunitari de nova creació de caràcter local Cultural i/o Docent,
Assistencial-sanitari amb Clau 7bAsCD.

Per tot l’exposat, sol·licitem que es tinguin en consideració aquestes al·legacions i que siguin
elevades al Ple de la Corporació per tal de sotmetre-les a votació.

Samuel Núñez i Amela, 17 de gener de 2022, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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