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Barcelona, 2 de novembre del 2007
La Junta Directiva de la Plataforma SOS Tibidabo, CIF (en tràmit), reunida el 31
d’octubre d’enguany va acordar enviar, via notarial, a l’Ajuntament de Barcelona,
concretament al seu Alcalde, els termes següents:
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 4-3-1992 la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona aprova
definitivament el Pla Especial del Cim del Tibidabo
2. El 8-9-2000 el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona aprova definitivament
la Modificació puntual del Pla especial del Cim del Tibidabo en l’àmbit de
l’Hotel Florida. (publicat al BOP del 30-10-2000)
3. El 2002 l’Ajuntament de Barcelona compra el Parc d’Atraccions del
Tibidabo, ubicat en el Cim del Tibidabo, formant part del Parc Natural de
Collserola
4. El 30-1-2003 el Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi aprova que es
declari Parc Natural el Parc de Collserola
5. El 25-11-2003 es presenta informe tècnic del Departament de Planejament
de Desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona
6. El 22-12-2003 el Plenari de l’Ajuntament aprova definitivament l’Estudi de
detall de substitució del dipòsit del Cim del Tibidabo
7. El 2-5-2005 el Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi informa
DESFAVORABLEMENT la Modificació del PGM al Cim del Tibidabo
8. El 18-11-2005 el Plenari de l’Ajuntament aprova provisionalment la
Modificació del PGM en el Cim del Tibidabo
9. El 1-3-2006 el Plenari de l’Ajuntament aprova definitivament la Modificació
del PGM en el Cim del Tibidabo
10. El 5-9-2006 la Generalitat va acordar que el Massís de Collserola estès
inclòs en la Xarxa Natura 2000
11. El 29-11-2006 la Comissió de Govern de l’Ajuntament resolt aprovar
definitivament el Projecte d’urbanització d’un espai per a la urbanització
d’una nova atracció al Parc d’Atraccions del Tibidabo
12. El 13-12-2006 es presenta a la Comissió d’urbanisme, infraestructures i
habitatge el Pla especial urbanístic, de concreció d’ús i de condicions
d’edificació del Parc d’Atraccions del Tibidabo
13. El 18-12-2006 la Regidora ponent d’Urbanisme resolt aprovar inicialment el
Pla Pla especial urbanístic, de concreció d’ús i de condicions d’edificació del
Parc d’Atraccions del Tibidabo (publicat en el BOP de 22-12-2006)
14. El 22-1-2007 diverses associacions presenten al·legacions al Pla especial
urbanístic, de concreció d’ús i de condicions d’edificació del Parc

d’Atraccions del Tibidabo, demanant, entre altres, la retirada del Pla
Especial.
15. El 7-3-2007 en el Plenari de Sarrià-Sant Gervasi es demana públicament la
retirada del Pla especial urbanístic, de concreció d’ús i de condicions
d’edificació del Parc d’Atraccions del Tibidabo.
16. El 7-3-2007 en el Plenari del Districte Sarrià-Sant Gervasi s’informa
DESFAVORABLEMENT el Pla Especial urbanístic de concreció d’ús i de
condicions d’edificació del Parc d’Atraccions del Tibidabo.
17. El 14-3-2007 la Comissió d’urbanisme, infraestructures i habitatge de
l’Ajuntament de Barcelona, resolt aprovar definitivament el Pla Especial
urbanístic de concreció d’ús i de condicions d’edificació del Parc
d’Atraccions del Tibidabo.
18. El 23-3-2007 en el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona s’aprova
definitivament Pla Especial urbanístic de concreció d’ús i de condicions
d’edificació del Parc d’Atraccions del Tibidabo.(publicat en el BOP del 24-42007)
19. El 22-6-2007 diverses associacions presenten recurs de reposició
d’impugnació de l’acord pres en el Plenari de l’Ajuntament del 23-3-2007
que aprova el Pla Especial urbanístic de concreció d’ús i de condicions
d’edificació del Parc d’Atraccions del Tibidabo
20. El 9-7-2007 es presenta denuncia, contra l’Ajuntament de Barcelona, als
Mossos d’Esquadra, en motiu de la tala indiscriminada d’alzines per
construir el Pèndol.
21. El 31-7-2007 el Gerent del Sector d’Urbanisme i Infraestructures de
l’Ajuntament de Barcelona resolt aprovar inicialment el Projecte
d’Intervencions d’adequació de la cota 500 al Parc d’Atraccions del
Tibidabo (publicat al BOP el 10-8-2007)
22. El 14-9-2007 el Gerent del Sector d’Urbanisme i Infraestructures de
l’Ajuntament de Barcelona resolt prorrogar l’exposició pública del Projecte
d’Intervencions d’adequació de la cota 500 al Parc d’Atraccions del
Tibidabo fins el dia 5-10-2007.(publicat al BOP el 2-10-2007)
23. El 10-10-2007 diverses associacions presenten al·legacions al Projecte
d’Intervencions d’adequació de la cota 500 al Parc d’Atraccions del
Tibidabo
24. El 15-10-2007 el Departament d’Arquitectura i Projectes Urbans de la
Direcció d’Urbanisme emet informe sobre el Projecte d’obra civil
d’instal·lació d’una muntanya russa al Parc d’Atraccions del Tibidabo
25. El 16-10-2007 el Gerent del Sector d’Urbanisme i Infraestructures de
l’Ajuntament de Barcelona resolt aprovar inicialment el Projecte d’obra civil
d’instal·lació d’una muntanya russa al Parc d’Atraccions del Tibidabo
26. El 18-10-2007 es publica al BOP l’anunci d’aprovació inicial del Projecte
d’obra civil d’instal·lació d’una muntanya russa al Parc d’Atraccions del
Tibidabo
REQUERIM A L’ALCALDE
ACTUACIONS SEGÜENTS:

DE

L’AJUNTAMENT

DE

BARCELONA

LES

1. L’anul·lació i/o suspensió del Pla Especial urbanístic de concreció d’ús i
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de condicions d’edificació del Parc d’Atraccions del Tibidabo, del Projecte
d’intervencions d’adequació del cota 500 del Parc d’Atraccions del Tibidabo,
i qualsevol altre Pla d’actuació sobre el Parc d’Atraccions, fins a declarar el
Parc de Collserola, Parc Natural, en virtut de l’execució de la proposta
d’acord aprovada en el Plenari de Sarrià-Sant Gervasi el 11-7-2002, i
legislar un nou marc de protecció en forma de Llei de protecció integral.
La Modificació del PGM respecte la perseveració de la fauna i flora dels
Parcs Naturals, i en aquest cas el de Collserola, i canviar la qualificació
actual de 7PA a ZONA FORESTAL 28. i els JARDINS 6
Confeccionar i presentar el Pla de límits del Parc de Collserola.

4. El manteniment del Parc d’Atraccions només amb les atraccions inicials
del segle XX i de lliure accés al públic, i desestimar els interessos
recaptatoris de l’oci i turístics.
5. L’aplicació del Reglament de la Llei d’Urbanisme: cap. I, art. 3.1; cap.II,
art.3, 9.1, 9.4, 10.
6. El compliment de la Directiva Europea de la Xarxa Natura 2000.
7. La inclusió de tot el domini del Parc d’Atraccions dins del territori de la
Xarxa Natura 2000 i del futur Parc Natural de Collserola.
8. La consideració d’altres estudis d’impacte mediambiental en poder de
la societat civil.
9. La repoblació alzinar en el lloc del pèndol, lloc on es va actuar
indiscriminadament en contra de la natura autòctona amb gran impacte
mediambiental, sense l’aprovació del Pla Especial, ni del Consorci de
Collserola.
10. La confecció d’un aixecament topogràfic a nivell de l’arbrat actual, de
la implantació de tota la vegetació existent i de les edificacions
contemplades en el Projecte d’intervencions d’adequació del cota 500 del
Parc d’Atraccions del Tibidabo i del Parc tancat.
11.El respecte a la filosofia i a l’esperit inicial en què es va concebre el Parc.
12.No menysprear els objectius emblemàtics, humans, socials, ecològics, i
paisatgístics, i no destruir la memòria històrica de la ciutat de Barcelona i
de Catalunya.
13.Restaurar els jardins projectats per l’arquitecte i paisatgista Nicolau
Maria Rubió i Tudurí
14.La confecció del Pla Director corresponent.
15.L’acompliment de l’article 9.3 de la Carta Magna que assenyala que cal
garantir el principi de legalitat, de jerarquia normativa, seguretat jurídica i
la intervenció de l’arbitrarietat dels poders públics.
16.La no vulneració del principi elemental de sostenibilitat, medi ambiental i
de les Normatives Europees de la Xarxa Natura 2000.
17.Escoltar, respectar i executar la voluntat popular de la Societat Civil
18.No fomentar la destrucció ambiental que el Projecte a igual que el Pla
Especial, aprovat, vol aplicar en el Cim del Tibidabo, i especialment dins del
Parc d’Atraccions.
19.Tractar el Cim del Tibidabo com a espai protegit per la Xarxa Natura
2000 al bell mig del Parc Natural de Collserola
20.No contradir els principis de sostenibilitat i sensibilitat ambiental.
21.No incomplir una de les funcions del Consorci del Parc de Collserola que
és destinar un important pressupost per a la repoblació, manteniment i
reposició de les replantacions de pins i alzines.
22. Acomplir l’art. 29.1 del Decret legislatiu català 1/1990: la llei permet
en els plans especials i altres projectes d’intervenció, urbanitzar el sòl urbà
quan és “necessari urbanísticament”, i en aquest cas considerem que no hi
ha cap necessitat de transformar l’espai verd en urbà, i respectar la
jurisprudència existent.
23.NO vulnerar la “Carta d’Aalborg ” (Carta de les ciutats europees cap a la
sostenibilitat) aprovada per els participants en la conferència europea sobre
ciutats sostenibles que va tenir lloc a Aalborg durant el mes de Maig de
1994
24.Defensar les zones PEIN
25.Acomplir els articles 191, 192, 193 i 194 de la Llei d’Urbanisme
26.Confeccionar un Pla de Mobilitat d’acord amb les lleis i normatives
exigides per Parcs Naturals (només transport públic integrat a la xarxa
metropolitana) per accedir al Parc d’Atraccions.

27.ATURAR TOTES LES OBRES I INTERVENCIONS EN VIES
D’EXECUCIÓ I EN EXECUCIÓ AL CIM DEL TIBIDABO I
PARC
D’ATRACCIONS
La Plataforma SOS Tibidabo es reserva el dret d’altres actuacions en
defensa del Cim del Tibidabo i del Parc Natural de Collserola, així com de
fer-ne la difusió corresponent.
I perquè consti a tots els efectes signo aquest document, en representació de la
Plataforma SOS Tibidabo, en el dia i lloc assenyalat en l’encapçalament,
Signat:
MªFrancisca Graells Reynoso
Presidenta

