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1. Plaça Orfila i carrer Pons i Gallarza - Terrasses que no deixen 
lloc per persones

2. Plaça infants “Maria Brossa”
3. Bicicletes per les voreres
4. C/ Malats - Fraga / Basconia

Sant Andreu 

Resposta:
Les terrases estan en procés d’ordenació i actualment han de permetre 
el pas. Les bicicletes no poden anar per la vorera si hi ha un carril bici.

Resposta:
Es fan controls de la Guàrdia Urbana si reben els avisos corresponents.

Resposta:
Les obres d’inici de la remodelació estan previstes a partir del mes de 
juny de 2018.

Resposta:
Els ascensors estan instal·lats. Està pendent la seva posada en marxa.

Resposta:
S’han mantingut reunions amb el Patronat Municipal de l’Habitatge, 
que és a qui correspon aquesta gestió. 
D’altra banda, ja s’ha fet el sorteig dels pisos, que seran entregats el 
15 de març.

Festes en els parcs de les illes

Remodelació del Parc infantil de la Plaça Hispano Suïssa

Es pregunta per la situació de l’escala per pujar i baixar de 
l’estació de Sant Andreu Comtal i quan es posarà en marxa 
l’escala mecànica o ascensor que ja s’ha reivindicat.

PISOS DEL PATRONAT. Existeixen arrendataris a qui els hi estan 
fent pagar les reparacions de calderes. 
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La Sagrera
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Bon Pastor

Sant Andreu 



1. Àrea Verda al barri
2. Obres al carrer del Cep
3. Plaça de les Havaneres.
4. Retirada de plaques franquistes als edificis.

Font i jocs infantils als Jardins d’Elx
Jocs infantils Pl. Hispano Suïssa

1. No s’ha respost la denúncia 0397749 presentada el 22.06.17 
sobre la manipulació incorrecta d’amiant.

2. Hi ha preocupació per l’estat de l’amiant acumulat al solar 
de c/ Concepció Arenal amb Vallés i que cobreix les teulades 
de les barraques que hi ha, paret amb paret amb el pati de 
l’escola.

3. Es pregunta quines mesures s’han pres des del moment de 
la denúncia per impedir la manipulació descontrolada de 
l’amiant per part del propietari i quan es procedirà a la seva 
retirada definitiva. 

4. La Direcció de l’Escola ha entrat una nova denúncia pel mal 
estat del solar colindant, i vol fer saber el malestar per la falta 
de control sobre el solar, on s’hi desenvolupa una activitat 
que no se sap si està ben regulada.

Resposta:
La retirada de plaques franquistes ja s’ha acabat. En relació amb les 
actuacions concretes s’està fent un estudi que es compartirà amb els 
veïns i veïnes i es presentarà a l’Associació de Veïns. 
Les actuacions del carrer del Cep es controlaran pels departaments 
competents, a qui es farà trasllat, i amb la total col·laboració del 
Districte. 
Es pren nota del tema dels aparcaments.
Es farà un estudi dels espais no delimitats de la Plaça Havaneres.

Resposta:
Ja s’han recepcionat les obres de la zona de jocs infantils als Jardins 
d’Elx i està previsit el canvi sol·licitat de la font. L’inici de les obres 
dels Jocs infantils de la Plaça Hispano Suïssa està previst per al mes 
de juny de 2018.

Resposta:
El districte ha requerit a la propietat i ja disposa del cerfificat on 
especifica la correcta manipulació de les peces d’amiant. També té 
la certificació de solidesa del mur. L’Ajuntament està en tràmits per 
valorar la compra del solar. 
Està pendent una visita a l’escola per valorar les diverses qüestions.
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Congrés - Indians

7

La Sagrera

8

Sant Andreu



PISOS DE LA 3ª FASE: Es recorda que al consell de barri del 
mes de juny es va dir que el sorteig dels pisos sobrants de la 3ª 
fase es faria entre setembre i octubre i no tenen dades d’aquest 
sorteig.

PARC DE LA TRINITAT VELLA. Barbacoes i consum d’alcohol 
al parc.

PLANS DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA quan es talla el c/ Gran 
de Sant Andreu. Per accedir, per exemple, al carrer Otger. 
Licitació i concurs de les obres al c/ Gran de Sant Andreu. 
Compra cadires per 23.000€

PARC DE LA MAQUINISTA. Brutícia per defecacions de coloms 
al memorial del Museu MACOSA.

Resposta:
Ja s’ha realitzat el sorteig d’adjudicació d’habitatges. Està previst que 
es pugui accedir als habitatges el proper 15 de març.

Resposta:
El nou concurs d’adjudicació de la gestió de la Guingueta està 
adjudicat i està pendent de signatura.

Resposta:
Es té present el tema de la pacificació del carrer Gran fent-lo accessible 
mitjançant plataforma única, limitant el nombre de vehicles, el que 
requereix reduir el trànsit, buscant solucions per a la reconducció 
d’aquests vehicles. En relació a la reforma del carrer Otger, es preveu 
en el PIM del proper mandat. Les obres del carrer Gran es preveu que 
s’iniciïn el mes d’abril de 2018. Les cadires a les que es fa referència 
són un conjunt d’unitats amb unes característiques especials que 
segueixen criteris de salut laboral perquè han de ser utilitzades, per 
exemple, per la GU en torns de jornada completa durant 24 hores.

Resposta:
Davant la complexitat de l’edifici, s’han demanat diversos projectes 
lligats a diversos pressupostos per vetllar per la neteja de la part 
exterior de l’edifici i trobar solucions.
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SOL·LICITA: La Poda d’abres

ASFALTAT DEL C/ GARCILASO AMB OLESA-MERIDIANA

UBICACIÓ DE LA FIRA DE SANT ANDREU: Li agradaria informar-
se sobre la nova localització de la fira, quin impacte produirà als 
veïns de les escales del carrer on se situï i els dies que s’establirà 
per poder donar una resposta al veïns.

Hi ha una deficiència d’enllumenat al passatge interior que hi ha 
al costat del Casal Mossèn Clapés.
Problema relacionat amb els guals de la benzinera.
Mal estat dels bancs del costat de l’estació al carrer Concepció 
Arenal.

Resposta:
Es va traslladar a Ecologia Urbana. Ecologia urbana disposa d’un pla 
establert de podes anual.

Resposta:
Les obres s’han finalitzat.

Resposta:
Ja s’està valorant i està en fase d’estudi la proposta d’ubicació per 
aquest any 2018.

Resposta:
Està previst augmentar l’enllumenat en aquest Passatge. Procediment 
Autoritas contra la propietat de la benzinera. Cal identificar els bancs.
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Aquest és el recull de les intervencions que es van fer a l’Audiència Pública de Sant Andreu 
el passat 25 d’octubre de 2017, acompanyades de les iniciatives que s’han posat en marxa 

com a resposta a les demandes plantejades pel veïnat.


