
Reunió comissió de treball de les obres del Mercat de l’Abaceria 

29 d’octubre a les 15.30hh, a la seu del Districte de Gràcia 
 
Assisteixen a la reunió 

 la Plataforma Afectats de l’Abaceria que inclou representants dels 

veins/es, dels comerciants de l’entorn del mercat i de l’entitat Gràcia cap 

on Vas 

• Sra Montserrat membre de la Plataforma Afectats de l’Abaceria 
• Sra Cristina membre  la Plataforma Afectats de l’Abaceria 
• Sr Jeroni membre la Plataforma Afectats de l’Abaceria 
• Sra Maite membre la Plataforma Afectats de l’Abaceria 
• Sra Adela presidenta ass. comerciants Travessera de Gràcia Centre,   

membre de la Plataforma Afectats de l’Abaceria 
 

 el sr. Màxim Lopez i el sr. Joan Manel Llopis, de l’Institut de Mercats de Barcelona 

 el sr. Alberto Lacasta i Judith Calabria , del Districte de Gràcia 

 el sr. Lluis Mallart, (assessor amiant per part d’IMMB) higienista industrial 
 

1. Explicació dels treballs realitzats i del control ambiental 

Els mostrejos s’han analitzat amb microscòpia electrònica a França 

No s’han detectat fibres a l’ambient en cap dels 5 punts de mostreig. 

Acords: 

- Durant l’obra i en el moment de desmuntatge de la coberta també es 
realitzaran mostrejos.  

- L’empresa adjudicatària també faran mostrejos durant la obra. 

- La Plataforma demana que es puguin recollir les mostres de 24h. S’estudiarà 
aquesta petició. 

 

2. Procés d’enderroc del mercat de l’Abaceria 

S’explica que es va fer el procés de licitació, i d’acreditació prèvia de les empreses. En 

aquest procés dos empreses no es van presentar cap oferta, i una tercera presenta una 

oferta va quedar exclosa. El concurs va quedar desert. 

S’ha fet un procediment negociat on només s’ha presentat una empresa, AGD. Ara 

s’està en el procés d’adjudicació i s’ha de formalitzar el contracte i iniciar els terminis 

per començar l’enderroc. 

 



Calendari: 

- La setmana vinent es presentarà el projecte d’enderroc al comitè d’obres de 
l’Ajuntament la setmana vinent. 

- S’està treballant per presentar el pla de treball de desamiantat a la Generalitat, 
abans del dia 18 de novembre, però mentrestant es demanarà si es pot 
començar a muntar la bastida. 

- S’iniciarà l’enderroc en el moment que sigui possible sense dilatar el seu inici a 
final de la campanya de Nadal. Es preveu que pugui ser la última setmana de 
novembre/ primera de desembre del 2019 i tindria una durada estimada fins al 
mes de juny del 2020.  

- Les obres de construcció del nou mercat es començaran una vegada estigui 
validat el projecte executiu que està en fase d’adjudicació. Quan es disposi 
d’aquest projecte es podrà concretar l’inici de les obres que tenen una durada 
estimada inicialment de 24 mesos. 

Acords: 

- Convocar una reunió el 13 de novembre a les 15.30h oberta, per poder explicar 
el pla de treball i on s’entregarà una còpia a la Plataforma. 

 

 

 

 


