


1 Situació laboral a la Fundació Casa Asil de Sant Andreu.

Demanda d’una cantina per donar servei als usuaris i 
familiars d’usuaris dels equipaments de casernes.

Sant Andreu

Resposta:
La consellera Blanca Port s’ha reunit amb les treballadores de la Casa 
Asil per abordar la seva situació laboral.

Resposta:
L’Ajuntament no pot promoure una cantina dins dels equipaments 
però farà els tràmits per reconvertir la guingueta prevista al Parc de les 
Casernes, a la Rambla de Marta Mata, en un espai de restauració que 
pugui donar servei als equipaments de l’entorn. 

3 Rec dels arbres de la Plaça i els jardins del carrer del Pont 
i rehabilitació de les cases antigues d’aquest carrer. 

Motiu del tall de la palmera de la plaça de les Dones de la 
Motor Ibérica. 

Raons per haver construit un espai d’esbarjo per gossos 
al Parc de la Maquinista i no un espai per fer exercicis a 
l’aire lliure. 

Sant andreu

Resposta:
A les cases del carrer del Pont, s’hi farà un centre d’interpretació del Rec 
Comtal. A l’abril hi haurà un esborrany del Pla Director de conservació 
de les cases fet pel Col·legi d’Arquitectes. Es revisarà el rec dels arbres.

Resposta:
Aquesta palmera, com d’altres a tota la ciutat, es va tallar perquè estava 
afectada pel morrut de les palmeres i calia evitar que contagiés altres 
arbres. 

Resposta:
L’àrea de gossos respon a una demanda del barri i s’obrirà al públic el 
dimecres 28 de febrer. No està previst un espai d’aparells d’exercici per 
la gent gran al parc. 

6 Queixa per una multa de trànsit imposada, indegudament 
a parer del ciutadà, i per la qual ja s’ha presentat recurs.

Sant Andreu

Resposta:
La gerent respon que les multes administratives tenen la seva tramitació 
i procediment de recurs. L’Audiència Pública no és el lloc per presentar 
aquesta queixa. 
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7 Casal de Gent Gran de Mossèn Clapes:
L’espai no és prou gran pels abonats que tenen i demanen que 
es busqui un nou espai per al casal tan aviat com sigui possible.  

Gual de la benzinera de Gran de Sant Andreu:
És un lloc de pas per molta gent i genera inseguretat pels cotxes 
que entren a la benzinera. 

Bancs de l’estació de Sant Andreu Arenal:
S’ha obert un nou pas a la Meridiana i s’han instal·lat unes 
cadires però no s’han posat els bancs a la vorera on es van 
demanar. 

Sant Andreu 

Resposta:
El Casal de Gent Gran es construirà a l’Edifici A de Casernes. L’edifici 
està dotat però el Consorci de la Zona Franca, que és el propietari del 
terreny, n’ha de fer la cessió. 

Resposta: 
El Districte ha fet diverses gestons des de fa temps fins que ha pogut 
contactar amb el propietari. S’ha fet un reunió amb REPSOL per informar 
que es procedeix a obrir expedient perquè es faci la millora del gual. La 
notificació s’ha enviat a l’empresa per tal que s’executi. 

Resposta: 
S’ha fet proposta a ADIF perquè es faci la instal·lació dels bancs. ADIF 
és la propietària de l’espai i proposa que l’Ajuntament posi els bancs. 
S’ha traslladat la informació a Ecologia Urbana per tal que es prengui  la 
decisió.

10 Carrer del Cep:
Està aprovat que hi haurà direcció única però no s’executa.

Es demana un estudi del comerç a Congrés - Indians per 
promoure el comerç al barri.

Es demana que els autobusos 47 i D50 passin pel c. de 
Felip II amb Pg. de Maragall.

Congrés - Indians

Resposta:
S’ha aplicat el canvi de sentit i s’està treballant amb la Guàrdia Urbana 
per  polir alguns detalls que afecten el carrer. 

Resposta:
S’ha agendat una reunió aquest mes per treballar aquesta qüestió. 

Resposta:
Mobilitat ja ha fet arribar a l’AVV les seves consideracions. 
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Aquest és el recull de les intervencions que es van fer a l’Audiència Pública de Sant Andreu 
el passat 26 de febrer de 2018, acompanyades de les iniciatives que s’han posat en marxa 

com a resposta a les demandes plantejades pel veïnat.
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