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CONSELL DE BARRI DE SANT ANDREU  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I 

ACORDS 

12 de març de 2019   18:30h 

Auditori de la Biblioteca de Can Fabra 

 

Assistents 

Presidenta:  Laia Ortiz. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

 

Juan José Moro. Vicepresident Consell de Barri. 

Gerard Sentís. Secretari Consell de Barri- Conseller Tècnic. 

 

Comissió de Seguiment: 

 

Blanca Port. Consellera de Barri de Sant Andreu. 

Roger Mestre. Conseller Grup Demòcrata Barcelona. 

Marcos Rodríguez. Conseller GM Ciutadans. 

Ivan Marzá. Conseller GM PSC  

Carmen Santana. Consellera GM PP 

 

Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar 

Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu Nord Tramuntana 

Plataforma veïnal de Sant Andreu 

 

Assistents: 

 

Assistència total en el moment de màxima afluència:  56    

Ciutadanes i ciutadans: 30        

Representants d’entitats: 16        

Altres (consellers, tècnics i ponents) : 11      

 

Representants de les següents entitats 

Secció Esportiva Sant Joan de Mata 

Clip Teatres 

Associació ballarines sense fronteres 

Associació gent gran Mossèn Clapés 

Amics Fabra i Coats 

Sahandreu 
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Associació de comerciants Onze de Setembre 

Club Natació Sant Andreu 

Associació Ex Treballadors ENASA-PEGASO 

Plataforma Lliures-Sant Andreu 

 

Tècnics Municipals 

Carme Turégano. Gerent del Districte. 

Enric Serra. Director de Llicències i Espai públic  

Elena Pozo. Tècnica Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. 

 

Ordre del dia 

1. Informe de la regidora 

2. Precs i preguntes 

 
1. Informe de la regidora 

La sessió s’inicia a les 18.30 i la Regidora del Districte de Sant Andreu, Laia Ortiz,  dóna 

la benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia. La regidora fa un resum de les 

principals actuacions que s’estan duent a terme al barri: 

- Inversions educatives. Donat l’augment de la demanda educativa s’ha invertit 

18 milions en noves infraestructures educatives: 

o Ampliació Escola Ignasi Iglesias 

o Nova escola La Maquinista 

o Institut Martí i Pous, ja en funcionament. 

o Nou Institut La Sagrera-Sant Andreu al Triangle Ferroviari. 

o Inversió per l’expropiació d’un solar per a l’ampliació Escola Mestre 

Gibert.  

- Esports.  

o Construccions pistes esportives Torres i Bages. 

o Inversió en les millores del CF Narcís Sala. 

o Projecte executiu pavelló municipal Casernes. 

- Comerç. 

o Accessibilitat al comerç. Projecte CASBA. 

o Projectes de suport al comerç de proximitat. 

o Fem més gran el carrer. Participació i pla d’usos del carrer Gran. 

o Nou Mercat de Sant Andreu. 
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- Cultura. 

o Consolidació del projecte de la Fàbrica de Reis. 

o Nous projectes per a la memòria històrica de Sant Andreu. 

o Impuls i suport per a les activitats al recinte Fabra i Coats. 

o Suport als festivals Jazzings 

o Nou local per al Centre Cultural Castellano-Leonés 

o Millores al teatre SAT 

o Nau F del recinte de FiC: Centre d’Interpretació del Treball 

- Urbanisme. 

o PERI Lanzarote 

o Urbanització Rambla Onze de Setembre (primer tram) 

o Transformació del C/Gran de Sant Andreu 

o Intervenció en espais de joc 

o Urbanització nou parc Santiburcio i obres al conjunt de les Casernes. 

o Intervenció en les cases del C/Pont. 

- Equipaments. 

o Nou casal de barri de Can Portabella 

o Nou espai jove Jaume Oller 

o Nou mercat de Sant Andreu 

o Nou centre de normalització lingüística i nou centre Pont del Dragó. 

o Nova seu del Institut de Mercats. 

- Igualtat. 

o Protocol “ No es No” en el marc de les Festes Majors. 

o Nous carrers i places amb nomenclàtor de dones. 

- Participació. 

o Urbanització Fabra i Coats. Pendent trasllat de l’Escola de Música al 

recinte. 

o Procés de participació cases del C/Pont. 

o Procés participació Pla d’Usos C/Gran. 

o Transparència i millores de comunicació als consells de barri  

- Habitatge. 

o A punt de finalitzar els habitatges de la Fabra i Coats. 

o En procés la licitació dels habitatges de Casernes. 

      Relació de temes que estan ja en marxa i en procés de continuïtat: 

- Construcció del nou mercat de Sant Andreu. 

- Urbanització de la Fabra i Coats. 

- Equipaments del C/Pont 

- Parc del Molí. 

- Casernes: habitatges i equipaments pendents, poliesportiu, escola bressol i 

centre cívic. 
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2. Precs i preguntes 

Els veïns expressen les seves opinions i peticions, que es remetran als departaments 

municipals corresponents. 

Diverses persones a títol particular expressen el seu agraïment i el reconeixement a 

l’actual Regidora per la seva contribució i la tasca realitzada al barri. 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Motiu pel qual no està al llistat ampliació 

Casal de Gent Gran Mossèn Clapés 

S’ha demanat aquesta ampliació i 

s’estudien les possibilitats. Es cert que 

hauria d’estar al llistat d’obres pendents. 

Està tot preparat per a la segona Fase del 

C/Gran de Sant Andreu? 

Si, la previsió es pel 2020. 

Rajoles del C/Bartrina, i de la vorera del 

Passeig Santa Coloma amb Avda 

Meridiana estan totes aixecades 

Es pren nota per passar la incidència als 

serveis tècnics. 

Zona Meridiana, estació de busos, 

permisos en terrasses de bar en voreres 

que no permeten el pas de vianants. 

Els bars disposen de la pertinent llicència 

però es demanarà al departament de 

llicències el seguiment del compliment de 

la normativa. 

Contenidors del C/Virgili amb Rbla Onze 

de setembre. Molèsties veïnals per la 

seva nova ubicació. Contenidors 

sobresaturats, soroll, males olors. 

Es demanarà informació del motiu de les 

modificacions i seguiment. 

Petició de marquesines a l’estació de bus 

del C/Sant Adrià. 

S’ha demanat, però no compleix les 

mides necessàries, està en negociació per 

estudiar altres possibilitats. 

Petició de millores dels passos de 

vianants del C/Cinca i Pl. Orfila. Millores 

de la circulació a prop de l’Escola Mare de 

Deu de la Mercè. 

Es pren nota d’aquesta petició per al seu 

estudi a la taula de mobilitat. 

  



 
 

5 
 

Zona parc del rec (acondicionament dels 

bancs, fonts d’aigua). Eucaliptus C/Josep 

Soldevila: placa d’element patrimonial, li 

cal millorar la seva conservació. 

Es pren nota per passar als serveis de 

manteniment. 

C/Sant Adrià amb parc del rec (pisos 

protecció) solar amb ocupació il·legal que 

genera problemes i riscos al veïnat. 

Seguiment per part de la taula de 

prevenció. 

Petició sobre la Plaça Mercadal, que 

quedi com a plaça oberta. 

Es va fer un procés participatiu previ, i es 

valorà que era la millor opció per la 

història i els elements d’identitat del 

mercat amb Sant Andreu. 

Bicing zona Onze de setembre, dificultats 

de visió a la terrassa del bar per ubicació 

de l’armari. 

Es donarà avís de la incidència. 

Pla d’ordenació de terrasses, petició de 

compliment de la normativa a tota la 

rambla Onze de Setembre i Fabra i Puig. 

Petició en seguiment per part del 

departament de d’espai públic. 

 

 


