
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT 
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Data: 17 de novembre de 2015  
Horari: de 19.30 h a 20.30 h  
Lloc: Sala Andreu Cortinas (Consell de Districte de Sant Andreu) 
  
 
Assistents 
 
Presidenta del Consell:  Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
Regidora del Districte: Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví  
Secretari : Josep Manel Medrano i Molina 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta obre la sessió i informa als assistents que desitgen participar, que han d’omplir el 
full que hi ha a l’entrada.  

En primer lloc, pren la paraula la Sra. Ma. Rosa Tarragó, que planteja la seva preocupació pel 
tema dels manters. Considera que la qüestió és diferent si es tracta d’un tema de màfies, bé si 
es tracta de materials fabricats per ells. Es podria estudiar doncs, la possibilitat de donar-los un 
espai, sempre que no resulti una competència deslleial per als botiguers i que paguin els seus 
impostos. D’altra banda, demana a la Regidora que es faci un estudi sobre la contaminació 
ambiental en el que es pugui reflectir el que es gasta l’Ajuntament per millorar l’aire que 
respirem i es puguin extreure conclusions per determinar si es pot compensar aquesta despesa 
en facilitar transport públic i que la gent deixi el cotxe.  

En segon lloc, es dóna la paraula a la Sra. Eva Maria López de la Rica, titular d’un pis de 
protecció oficial, que vol expressar la seva preocupació en relació a l’anunci de pujada de l’IBI, 
com a conseqüència de la revisió de valors cadastrals.  

Seguidament, intervé el Sr. Josep Maria López Pijuan per denunciar la situació de l’edifici del 
carrer Pare Manjón, al barri de Trinitat Vella. Es tracta d’un edifici semiderruït i ocupat, que 
provoca afectacions a l'edifici col·lindant, que es troba en situació d'insalubritat. Considera que 
caldria buscar una solució, en atenció a tots els habitatges buits que hi a al districte. 

Per part del Sr. Enric Barris, en representació de l’AVV de la Sagrera, es reporta el mal estat de 
l’aigua de la font de la Plaça de l’Assemblea de Catalunya (atribuïble al filtre) i la situació de 
brutícia del passatge Coelho. D’altra banda, demana informació sobre la implementació de la 
3a fase del bus octogonal i sobre els terminis d’execució del projecte de la plaça Jardins d'Elx. 
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Finalment, formula dues qüestions: per què s’ha atorgat una llicència de gual al número 165 del 
carrer Gran de la Sagrera i quina és la disponibilitat dels tècnics de barri? 

En aquest punt, la Presidenta dóna la paraula a la Regidora, Sra. Ortiz, per tal que pugui 
respondre les qüestions plantejades fins ara.  

La Regidora informa a la Sra. Tarragó que no s'han detectat punts il·legals de venda al 
Districte. Es tracta d’un fenomen que afecta a diverses ciutats i que s'està treballant amb 
educadors per veure quina situació tenen els venedors; com tots sabem, són persones que 
estan en una situació precària, difícil de regularitzar. Així doncs, s’està treballant en dues línies: 
anar a l'arrel del problema, veure com intervenir en l’origen; però al mateix temps, també es 
treballa amb el propi col·lectiu, facilitant la inserció d’aquestes persones. Tot i que les línies no 
estan tancades, també es parla de la possibilitat de fer un projecte cooperatiu, que no afecti al 
producte en competència de les botigues. Pel que fa a la contaminació ambiental, hi ha 
reiterats estudis sobre la situació de l'aire a la ciutat. No és tant el cost de l'Ajuntament de 
netejar l'aire, com el cost de les afectacions sobre la salut de les persones, l'impacte que té 
sobre la sanitat. Es treballa en mesures per desincentivar el transport privat, però també en 
intentar rebaixar el cost del transport públic, en relació als títols que impliquen fidelització 
(bons); també altres transports alternatius, com la bici. Cal tenir present que el 50% dels 
desplaçaments dels ciutadans de Barcelona són a peu.   

En relació a la qüestió de la Sra. López, aclareix que la proposta del govern en relació a les 
ordenances era la congelació de l'IBI. No va tenir cap suport, de forma que es va haver de 
revisar. En qualsevol cas, la nova proposta només afecta als pisos de major valor cadastral (es 
congela per al 80% restant), però reconeix que es podria treballar una major progressivitat en el 
cas dels pisos de protecció oficial.   

Pel que fa a la problemàtica denunciada pel Sr. López, li informa que pren nota de la situació i 
parlarà amb Habitatge i Drets Socials. Cal recordar, però, que el parc públic d’habitatges és 
limitat, encara que tenen la intenció d’incrementar-ho a través de diverses polítiques. Una opció 
en la que es treballa és la cessió dels pisos buits d’entitats bancàries.  

En resposta a les qüestions plantejades per l’AVV de la Sagrera, comenta que revisaran el 
tema del filtre de la font de la Plaça Assemblea de Catalunya, així com els problemes de neteja, 
encara que subratlla que en molts casos, aquests problemes afecten a espais privats i estan 
costant diners públics. Pel que fa a la xarxa de bus, la implantació es farà a partir del gener, tot 
i que hi haurà un procés participatiu al qual està convidat tothom. L’execució del projecte dels 
Jardins d’Elx és un tema que es tractarà al PIM, encara que cal veure la ubicació del 
pressupost per poder acabar el projecte. La proposta és que de cara al 2017 es pugui iniciar el 
projecte, tot i que al procés participatiu es veuran les prioritats. En relació al gual, s'ho apunta i 
esbrina quina és la situació. Pel que fa als tècnics de barri, tenen presència un dia al centre 
cívic i a banda tenen atenció telefònica. És prioritat del govern la proximitat i que es tingui 
aquesta presència al territori.  

Conclòs aquest primer torn d’intervenció ciutadana, i fetes les contestacions corresponents per 
la Regidora, la Presidenta torna a donar la paraula als assistents.  

Per part de la Sra. Cecilia Ros i Ruiz que formula la seva oposició al fet que es donin els pisos 
de la casa Bloc als refugiats. Així mateix, es queixa del soroll que es produeix a Can Fabra, 
particularment en els esdeveniments que es fan a la nit. 
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A continuació, el Sr. Robert Molins informa de la situació de la Plaça Maria Brossa, respecte de 
la qual no s’ha acabat les obres d’urbanització i que no es neteja.  

La Sra. Carme Llambí, veïna del Bon Pastor, reporta que al seu barri, a la part antiga hi ha una 
morera que és la més antiga i amb major diàmetre de la ciutat. Demana que es posi un rètol i 
que es faci cura del lloc.  

La Presidenta dóna la paraula novament a la Regidora, per tal que pugui respondre les 
qüestions plantejades.  

La Sra. Ortiz informa a la Sra. Ros, en relació als pisos de la casa Bloc, que com ja es va dir al 
Plenari del Districte, en realitat es tracta d’uns pisos de la Generalitat, respecte dels quals ja fa 
temps que s’hi treballava perquè fossin cedits, però va ser la pròpia Generalitat qui va decidir 
que serien per a refugiats. A partir d’aquí, l’Ajuntament ha decidit treballar millor l’acollida. La 
corporació treballa no només per uns sinó per a tothom, s'actua en les persones que estan en 
situació desfavorida aquí, ja estiguin aquí des de fa 20 anys o acabin d'arribar. D'altra banda, 
Barcelona ha de contribuir a ajudar a resoldre a aquesta situació d'emergència i horror. Una 
cosa no és incompatible en que la ciutat sigui insolidària. Pel que fa a les molèsties provocades 
pel soroll a la Fabra i Coats, respon que les ordenances es compleixen: l’equipament té unes 
hores de funcionament i es fan molts esdeveniments culturals que afavoreixin al barri. 

Pren nota de la situació indicada pel Sr. Molins i recorda a la Sra. Llambí que, tot i que es tracta 
d’una qüestió ja plantejada al Consell de Barri, s’ho torna a apuntar.   

La Presidenta obre un torn final d’intervencions que és encetat pel Sr. Zamorano; es demana el 
calendari sobre la pacificació de la Meridiana. Vol saber quan es farà el carril bici fora de la 
vorera. Incideix en la necessitat de reduir la velocitat de la circulació i en el fet que hi ha 
motocicletes que circulen pel carril bici a velocitat inusitada.  

Per part del Sr. Jaume Vila s’interessa per la possibilitat d’instal·lar un punt de llum al parc que 
es obrir al costat de l’església de Sant Andreu. També senyala la necessitat de retirar els 
postes dels cables de la llum que alimentaven les cases enderrocades. Finalment, vol saber en 
quina situació es troben els antics cinemes Lauren. 

Finalment, el Sr. Jose María Olea denuncia que al carrer Lanzarote s’estan fent obres privades 
que han provocat la proliferació de rates a la zona. D’altra banda, està intentant fer una història 
de la Pegaso i no troba res. Finalment, adverteix que a Torras i Bages hi ha un forat on s’ha 
comprovat que les canonades de subministrament d’aigua són d’amiant, amb les 
conseqüències que això comporta.  

Respon la Regidora al Sr. Vila que ja està previst el soterrament dels cables que encara hi ha 
penjant a la zona del nou parc i que li sembla que també està prevista la instal·lació d’un punt 
de llum. Sobre els cinemes Lauren, informa que hi un projecte de reobrir el cinema per al barri. 
S'han iniciat les vies per poder recuperar la cessió i es veu amb molt bons ulls el projecte 
presentat, que en tot cas depèn de la seva pròpia viabilitat econòmica.   

Informa al Sr. Zamorano que es va acordar en comissió de l'ajuntament la pacificació de la 
Meridiana. El dia 19 s'ha convocat la primera comissió de seguiment amb tots els implicats. El 
primer que hi haurà és un procés en el que es decidirà com es voldrà la via, amb la idea que al 
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2016 es pugui redactar el projecte i iniciar les obres el 2017. Caldrà triar també quin tram serà 
el primer, fruit del procés participatiu.  

Pel que fa a les qüestions plantejades pel Sr. Olea, adverteix que és una tema de salut pública. 
És un solar que ha donat molts problemes. Es notificarà a la Agencia de Salut Publica per tal 
que intervinguin i també als operadors. En relació a la Pegaso, informa que hi ha una comissió 
de memòria històrica. D’altra banda, es revisarà el tema de les canonades. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20:30 h.  

 

 

 

Josep Manel Medrano i Molina 
Secretari del Consell  

Vist i plau  
Montserrat Benedí i Altés  
Presidenta del Consell 

 


