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DOCUMENT DE RETORN AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL DISTRICTE DE SANT 

ANDREU – 17/11/2015 

 

 

El present document de retorn contempla les respostes a les qüestions plantejades per les 

veïnes i veïns durant l’Audiència Pública que es va celebrar a Sant Andreu el passat 17 de 

novembre de 2015 i a les que no es va poder donar resposta a la pròpia sessió.  

 

Els temes als quals es dona resposta són els següents: 
 

 Denuncia situació habitatge edifici C/Pare Manjon (Trinitat Vella). 
 
Des del Districte s’ha estat treballant en les darreres setmanes en la constitució d’una 
comunitat de propietàries de l’habitatge al que es fa referència, en mans exclusivament 
d’entitats financeres i de la SAREB. En aquests moments està a punt de formalitzar-se 
la constitució de la comunitat davant la Generalitat. Un cop legalitzada la situació 
s’incoaran els corresponents expedients contra la comunitat per la situació de l’immoble 
per tal de procedir a l’actuació que correspongui, ja sigui enderroc o bé restauració. 
Aquestes actuacions han de permetre resoldre les afectacions que la situació actual 
provoca sobre l’immoble adjacent.  
Pel que fa a la situació de la veïna a la que es fa referència, el seu cas s’està tramitant 
des de l’Oficina d’Habitage.  
 

 Filtre font de la Plaça de l’Assemblea de Catalunya (La Sagrera). 
S’ha donat trasllat al departament de Cicle de l’Aigua per a procedir a la seva revisió i 
per tal de solucionar el problema.  
 

 Llicència de gual al número 165 del C/Gran de La Sagrera.  
Aquesta llicència correspon a un local adreçat a la Guàrdia Urbana.  
 

 Protecció morera Bon Pastor 
Des del departament de Llicències i Espai Públic es va donar trasllat a Parcs i Jardins 
d’aquesta situació. Es va fer una reunió conjunta i es va acordar que: 

 
Hi ha tres arbres dignes d’un tractament diferenciat per tractar-se d’espècies d’interès 
local: 

1.     Una morera a Sèquia Madriguera 
2.     Un sòfora al carrer Biosca 
3.     Un freixe al carrer Bellmunt 

Respecte de la morera, es buscarà un element homologat tipus barana que tot i que 
protegeixi permeti les tasques ordinàries de manteniment i neteja. No cal fer cap 
operació d’eixamplament de l’escocell ja que està ben dimensionat des de la 
urbanització del carrer que es va fer fa pocs anys. 

  
Respecte dels altres dos, que estan en una zona que de futur desenvolupament 
urbanístic es farà una actuació d’eixamplament dels escocells en la mesura que es 
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pugui, ja que son molt propers a habitatges, i en la sòfora es posarà una tanca de 
protecció perquè no sigui envaïda pels vehicles que. En el freixe no es considera 
necessari ja que està en vorera. 

  
Cal destacar que els tres estan identificats amb la placa d’espècimen protegit. 
 
Des de Parcs i Jardins també s’ha iniciat una feina de recuperació de la “memòria 
històrica” d’aquests arbres. S’han identificat interlocutores per tal de completar aquest 
relat.  
 

 Soterrament cablejat plaça del costat de l’esglèsia 
L’Ajuntament ja ha dut a terme les actuacions que li corresponen (construcció de les 
canalitzacions soterrades) a finals de 2015 per a poder passar els cables i ha requerit a 
les companyies subministradores encarregades del cablejat el seu soterrament 
immediat.  

  


