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AUDIÈNCIA PÚBLICA de 12 de febrer de 2018 

Respostes a les peticions dels veïns i veïnes 

 

 

Hi ha un escocell al costat d'una parada 

d'autobús amb un forat on hi ha rates. 
 

S'ha pavimentat l'escocell tapant 

prèviament els forats de les rates. 
 

Petició de: Comissió d’Afectats per la Gran Via 

Resposta: Dep. Obres i Manteniment 

 
 

 

 

Al parc del Clot no es neteja prou la 

rampa del carrer Llacuna. 
 

Es neteja i es continuarà fent. De tota 

manera, hem donat indicacions als 

serveis de neteja que ho netegin 

habitualment. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Clot - Camp de l'Arpa i Comissió 

d’Afectats per la Gran Via 

Resposta: Dep. Obres i Manteniment 

 
 

 

 

Al parc del Clot hi ha lloses aixecades al 

pont sobre el fossar. 
 

S'han tornat a col·locar les lloses a la 

seva ubicació. 
 

Petició de: Comissió d’Afectats per la Gran Via 

Resposta: Dep. Obres i Manteniment 

 
 

 

 

 

Demana més presència de Guàrdia 

Urbana pels problemes de soroll, 

gossos, botellot, neteja, etc, al parc del 

Clot. 
 

Guàrdia Urbana té un servei de 

vigilància d'espais públics, coordinat 

amb la Policia de Barri, als llocs on 

existeix problemàtiques de civisme i de 

convivència en sentit ampli. El parc del 

Clot és un dels llocs prioritaris. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Clot - Camp de l'Arpa i Beatriz López 

Resposta: Guàrdia Urbana 

 
 

 

 

Demana que el Districte vetlli en el 

procés d'adjudicació de la Residència 

Alchemika. 
 

La Generalitat ja ha aconseguit 

desbloquejar la renovació del procés de 

nova adjudicació. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Clot - Camp de l'Arpa 

Resposta: Gerència. 

 
 

 

 

Demana que es faci la reunió que s'ha 

demanat per a tractar el tema del 

Mercat de la Misèria. 
 

Aquesta reunió ja està en agenda i es 

farà properament. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Clot - Camp de l'Arpa 

Resposta: Durant la sessió 
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Que s'informi de les obres d'ORPIMO a 

Consell de Cent, 609 mitjançant 

cartelleres. 
 

Aquesta obra ha estat suspesa, ja que 

s'havien tramitat comunicats d'obres i es 

tracta d'una obra major. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Clot - Camp de l'Arpa 

Resposta: Llicències i Espai Públic 

 
 

 

 

Que es defensi el medi ambient, que es 

denegui la llicència de benzinera de 

Maresme - Veneçuela, que s'informi a 

veïns i que es tracti el tema al Consell 

de Districte. 
 

La llicència de benzinera és un procés 

reglat i no hi ha edificis contigus als 

quals fer una comunicació expressa dins 

de l'expedient. Ja s'ha fet reunió 

informativa als veïns. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Maresme 

Resposta: Llicències i Espai Públic 

 

 
 

 

 

Què farà l'Ajuntament respecte a la 

venda de la fàbrica Farggi?. 
 

El comprador ha presentat un projecte 

de canvi d'ús que està en estudi. 
 

Petició de: Maria Crespin. 

Resposta: Durant la sessió 

 
 

 

 

 

Demana informació sobre el projecte de 

Trinijove a Pujades, 97. 
 

Aquesta fundació treballa en la 

integració a través del reciclatge 

d'ordinadors. 
 

Petició de: Maria Crespin. 

Resposta: Durant la sessió 

 
 

 

 

Demanen que es valori la proposta que 

han presentat per al tancament de 

l'interior d'illa Sancho d'Àvila - Tànger - 

Pamplona. 
 

Ja s'ha dut a terme una reunió amb els 

veïns i les veïnes afectats al conjunt de 

les tres comunitats. Es presentarà una 

proposta de tancament. 
 

Petició de: Veïns comunitat d’illa Sancho d’Àvila 

Resposta: Durant la sessió 
 

 

 

Què farà l'Ajuntament per resoldre un 

assentament a Jaume Vicens Vives? 
 

Estem gestionant la recuperació d'ofici. 
 

Petició de: Teresa Soldevila 

Resposta: Durant la sessió 

 
 

 

Increment dels indigent a la zona de c. 

Salvador Espriu. 
 

Guàrdia Urbana es coordina amb el 

servei de neteja per planificar 

setmanalment la recollida i neteja 

d'elements que embruten i ocupen 

l'espai. Actualment s'hi ha instal·lat una 

reserva d'obres corresponent a les 

actuacions de la pl. de les Glòries 

Catalanes. 
 

Petició de: Teresa Soldevila 

Resposta: Guàrdia Urbana 
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Problemàtica per l'aparcament 

d'autobusos de turistes amb el motor 

permanentment engegat. 
 

Les patrulles de la zona tenen planificat 

el control i vigilància dels indrets a on 

tenim coneixement que estacionen 

aquest vehicles. 
 

Petició de: Teresa Soldevila 

Resposta: Guàrdia Urbana 

 
 

 

 

Demana rampa d'accés per a persones 

amb discapacitats al CEM Can Felipa, i 

lavabos adaptats. 
 

Es realitzarà d'acord amb les obres de 

millora de l'entorn del Centre Cívic. 

Previsiblement s'executaran durant 

aquest 2018. 
 

Petició de: Assoc. Diversitat Funcional 

Resposta: Durant la sessió 

 
 

 

 

Demana que es facin plans ocupacionals 

per a persones amb discapacitat. 
 

Al mes de maig hi haurà plans 

ocupacionals amb reserva per a 

persones amb diversitat funcional. 
 

Petició de: Assoc. Diversitat Funcional 

Resposta: Durant la sessió 

 
 

 

 

Quants treballadors municipals amb 

diversitat funcional hi ha a la plantilla 

del Districte? 
 

Actualment, a la plantilla del Districte de 

Sant Martí hi ha 4 persones amb un 

nivell de discapacitat superior al 33%. 
 

Petició de: Assoc. Diversitat Funcional 

Resposta: Durant la sessió 

 
 

 

 

Demana reducció del nombre de 

concerts i del grau de decibels dels 

actes que es fan al parc del Fòrum. 
 

El Districte també està per reduir el 

nombre d'activitats al parc. Durant l'any 

2018 es van dur a terme 5 activitats que 

van cloure abans de les 00.00 h, i 17 

activitats que van superar aquest horari. 
 

Petició de: Enrique Navarro 

Resposta: Durant la sessió 

 
 

 

 

Demana que no s'entri a la zona infantil 

en obres del Parc del Fòrum. 
 

Aquesta zona infantil s'obrirà quan 

finalitzin les obres, previsiblement 

durant la present primavera. 
 

Petició de: Enrique Navarro 

Resposta: Durant la sessió 
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