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SRA. REGIDORA PRESIDENTA DEL CONSETL MUNICIPAL DE SANT MARTí
Silvia López Serrano, en la seva condició de Consellera Portaveu del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya en aquest Consell Municipal, actuant en el seu nom i representació, exposa:

Atès que al barri del Camp de l'Arpa del Clot en la cruïlla dels carrers de Valencia, Corunya i Rogent hi ha una
zona enjardinada que popularment es coneguda pels veïns i veïnes com plaça de l'Oca.

ll.
ilt.

Atès que actualment aquest punt consta al nomenclàtor de la ciutat com carrer dels Enamorats.

Atès que en aquest lloc hi ha instal'lada des de I'any 7.927 una font/escultura municipal denominada Font de
l'Anec, obra de l'escultor Frederic Marès.
Atès que es aquest el motiu pel qual tothom tant al barri com al districte i a la resta de la ciutat coneix aquest
punt com a Plaça de l'Oca i no com a carrer dels Enamorats.

Per això i d'acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal formula la següent:

PROPOSTCTO

/

DECLARACTó DE GRUP

Al Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda

- Instar a Ia Ponència del Nomenclàtor dels corrers de Barcelond q aprovdr el nom de Ploca de I'Oca a Ia
zono eniardinadd que existeix a la cruïlla dels corrers de Rogent, Valencia i Corunya i que consta
actualment en el nomenctàtor de la ciutat com a carrer dels Enamorots.

Signat: Silvia

Serrano
Barcelona, 28 de juny de 2.027
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Grup Munlcipal d'Esquerra Republicana
Districte de Sant Martí

Lourdes Arrando Bellés, en

Barcelona

la seva qualitat de Consellera Portaveu del

Grup

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sant Martí exposa:

-

Atès I'anunci del Consorci Sanitari de Bàrcelona sobre I'ampliació del CAP

-

Atès que aquesta ampliació implica reubicar activitats del Casal Cívic;
Atesa la necessitat de revisar la cartera de serveis del CAP La Pau amb
I'objectiu del retorn de la Pediatria entre d'altres serveis;
Atès fa previsió d'increment de població albarri amb la construcció de
f 'anomenat Pla Cobega;

La Pau;

-

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1,98 i99 del Reglament Orgànic
Municipal, i amb el Reglament intern d'organització i funcionament del Districte de
Sant Martí formula la següent:
:

PROPOSICIó
El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda:

Instar al govern del Districte de Sant Martí a dur a terme les dccions suficients
necessàries davant qui correspongui per tal de:

i

Redactar el pla funciongl del CAP La Pau.
Redactar el Pla Social i Sanitari del CAP La Pau.

Actualitzar la Cartera de Serveis incloent- hi també el servei de Pediatria
que va ser desplaçat al CAP El Clot.

Aquestes actuacions han de tenir en consideració les necessitats futures
d'equipaments (en especial els sanitaris isocials) albarri de la Verneda i La
Pau en funció de la previsió d'increment de població que generarà el Pla
Cobega.

Presentar els Plans redactats i I'actualització de la Cartera de Serveis al

veïnat i grups municipals, abans de la seva implementació.
Establir la reubicació de les activitats del Casat Cívic, de forma consensuada
amb totes les parts implicades.

junts

Efl'mnrL
AL coNSELL pLENARI DEL DtsrRtcrE DE sANT luRnrí

Maria Areniltas

i Picafiol, en la seva condició de Consetlera

portaveu del Grup

MunicipalJunts per Gatalunya al Districte de Sant Maúí, actuant en el seu propinom

i

representació, ma n ifesta :

a

Atès que actualment s'ha detectat un alt grau de contáminació per toxics a les
platges de Sant Adrià i Badalona.

a

Atès que el Poblenou i Maresme tenen un important passat industrial pel que les
platges de la zona podríen estar afectades com les de Sant Adrià i Badalona.

a

Atès que la planta de residus de TERSA, és també un punt de contaminació,
denunciat reiteradament pels veïns de la zona.

a

Atès que a l'àrea per gossos ubicada a la Platja de Llevant s'hi ha detectat un alt
nivell de contaminació per bacteris.

a

Atès que estem en plena temporada de platges.

Per aíxò, i d'acord amb el que estableíxen els articles 60.2 i 54.1 del Reglament Orgànic
Municipal, el Grup Municipalde Junts per catalunya formula la següent:
PROPOSICIó
El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda instar al govern del Districte a;

Exigim al govern del Districte de Sant Martí que exerceixi la seva responsabilitat i
vetlli per la salut dels seus veins i per la de les persones que s'apropen per gaudir

del nostre litoral, i faci totes les gestions, accions i intervencions necessàries,
perquè es realitzin els pertinents estudis i analítiques per tal d'assegurar tant la
qualitat de ta sorra,ncom de I'aigua i I'aire de les nostres platges, per garantir un
servei de bany i estada saludables. Sol.licitem que els resuttats d'aquests estudis
es facin públics.

Barcelona,.28 de Juny del 2021

Ciutadans
7
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AL coNsEJo DEL DtsrRtro DE sANT menrí
Ma Eugenia Angulo Lopez, en su calidad de consejera Portavoz del Grupo Municipal
de Ciutadans Cs en el Distrito de Sant Martí, actuando en su nombre y representación,

iIANIFESïA
El proyecto "El latido de las mariposas' nace de una historia que aconteció el 25
Noviembre de 1960; la historia de Las Hermanas Mirabal, conocidas como las
Mariposas, y la traslado a nuestros días porque muchas personas no saben que su
asesinato fue considerado como el primer caso de violencia de género y es por ellas
que, desde 1981, se conmemora y reivindica en Latinoaméríca. Pero se hace más visible

cuando en 1999 la ONU lo instaura como día intemacional de la Elimínación de la

N:'ilï:;ï:l':jiïï,r"J'*nor.tor,

parrimos de que er símboro de ra mariposa es muy
representativo del efecto que se pretende conseguir. Es por ello por lo que,
aprovechando las propiedades del 'efecto mariposa", desanollado por el matemático y
meteorólogo Edward Lorenz, donde metafóricamente nos hace conscientes del ínmenso
impacto que un simple aleteo de una mariposa puede provocar en otros sistemas
aparentemente ajenos. En este sentido, se intenta que todo pequefio gesto que
podamos llevar a cabo respecto a la denuncia de la violencia machista se convierta en
un movimiento de concienciación imparable e irreversible.
El universo de las palabras se llama sociedad, así que la primera mariposa fue creada
en el CEIP El Molí de Torrent, por 500 palabras, todas llenas de esperanza y amor,
fomentando los valores importantes en la vida, donde cada nifio/a fue aportando su
palabra en relación con el significado que el símbolo de la mariposa representaba" De
manera que, a raiz de entonces, trabajan de igual manera: eldia mundial de la Paz, el
día de la Constitución y ahora eldía lnternacional de la Violencia contra la mujer.
Los objetivos que se persiguen con este movimiento son los siguientes:

- Dotar a tos profesionales de formación e información para trabajar en este

ámbito.

Ellos/as tienen elmayor peso, son parte de esta transformación educativa.
- Crear notoriedad e impacto en la Sociedad favoreciendo una mayor implicación con el
cambio de actitud hacia la violencia.
- Transmitir y educár en valores e igualdad en tos diferentes niveles educativos.
- Diferenciación y posicionamiento actualizado de la situación que vivimos, la educación
debe tener nuevos campos y visión. lncluir curricularmente el día internacional de la
eliminación de la Violencia contra la mujer.
- Fomentar el conocimiento de la causa mediante una acción singular y única llenando
los colegios de mariposas y lo más importante sabiendo su significado.

-

Sensibilizar contra la Violencia de género y de cualquier otro tipo. Así como la

IGUALDAD en la educacíón independièntemente del colectivo al que se pertenezca.
Queremos fomentar el valor humano.
,- Coneçtar y hacer visible de una manera sensible y creativa el símbolo de la mariposa
facilitando la información de su origen el25 de noviembre.

,
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De acuerdo con ls que establecen los artículos
6A.2, i 101 del Reglamento
Orgánico Municipal, formulo la siguiente proposición"

PROPOSICIóN
Prirnero. Que eldistrito de Sant Marti de apoyo al proyecto socialy educativo "El
Latido de las MARIPOSA$" realizando una c,ampafra de sensibilización en materia de
violencia de gènero, en elperiodo de un afio, revisada por ellla regidor/a competente y
los centros de ensefianza del distrito Sant Maúí adaptando el programa a cada nivel
del alurnnado sobre los conceptos básicos, detección, prevención y protocolos

educativos.
Segundo. lnstar a las administraciones locales y supramunicipales para dotar de
recursos y herramientas formativas a los Docentes y Coordinadores de lgualdad, ésta
última es una figura clave a implementar en la Coeducación.
Tercero. Crear una plataforma unitaria con el conjunto de ia Cornunidad Educativa y
dirigida a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as como es eIAMPA para
que la fonnación y educación sea transversal y continúen con los mismos criterios en
sus hogares.
Cuarto. Fomentar e irnpulsar desde la regidoría competente, con el objetiuo de
concienciar'a la sociedad de la irnportancia de educar en valores, los valores de
respeto, igualdad, tolerancia y elenriquecimiento de la diversidad, mediante la puesta
en marcha de talleres educativos.
Quinto. Notificar y publicar los acuerdos de esta propuesta en los medíos locales y/o
municipales a todoç los centros escolares, centros sociales, etc., que tengan
implicación educativa ylo social para que lo puedan aplicar en su intervencion diaria
con la poblacion a la que atienden.

Ma Eugenia Angulo Lopez

Consellera

Barcelona

Municipal Ciutadans

de junio de 2A21

,

BARCELONA PEL CANVI

AL coNsEtL pLENARI DEL DtsrRtcrE DE sANT

runnrí

òscar Benítez Bernal, Conseller-Portaveu del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi
al Districte de Sant Martí, actuant en el seu nom i representació, d'acord amb el que
estableix el Reglament Orgànic Municipal i les Normes Reguladores del funcionament
dels Districtes, manifesta que:

a

Segons l'informe "The

future of work after COVTD-79" del McKinsey Global
lnstitute, l'any 2030 milions de llocs de feina desapareixeran a tot el món com a
conseqüència de la disrupció tecnològica i digital. Altres informes són mes
agosarats i asseguren que l'any 2040 gairebé la meitat de les feines que
existeixen en l'actualitat, no hi seran.

a

A Barcelona existeixen iniciaves pels nostres joves que els permetrà accedir a
llocs de feina amb capacitat per sobreviure als nous temps. malgrat això els
nostres joves amb una ratio del29,9% d'atur juvenil, segueixen figurant com els
que menys accés tenen a formació i, com a resultat, a feines qualificades.

o

S'ha de fer, hem de fer tots plegats un esforç per situar el Districte de Sant
Martí a l'avantguarda de la formació especialitzada i incentivar els joves perquè
estudiïn aquelles matèries i cicles més ajustats al món laboral de les pròximes
dècades.

El Grup

Municipalde Barcelona pelCanvi proposa la següent
PROPO$cló

Que el Govern del Districte de Sant Martí, impulsi, en el marc de col.laboració del
Consorci d'Educació de Barcelona i amb la col.laboració amb el Consell de Joventut del
Districte, més acords en matèria de formació o divulgació professíonal en especialitats
d'alt valor afegit com les que ja s'estan duent a terme en alguns centres del districte i
la ciutat, amb l'objectiu de donar més oportunitats als joves del Districte de Sant Martí
i estimular l'ascensor social.
Barcelona, 28 de juny de 2O2L

òscar Benítez Bernal

,llr

Efl"mïsà
Grup Municipal d'Esquerra Republicana
Districte de Sant Martí

ESOUERNA
REPUBLICAI{A
Barcelona

Lourdes Arrando Bellés en la seva qualitat de Consellera Portaveu del Grup
Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sant Martí exposa:

-

Atès que els baixos de I'edifici del carrer Menorca númer o t2z
es troben en desús des fa molt de temps;
Atès la necessitat manifesta d'espais per a ús comunitari al
barri de La Verneda i La Pau;

D'acord amb

el que estableixen els articles 64.t, 98 i 99 del

Reglament Orgànic Municipal, formula el següent:
PREC

Que el gorrern del Distriçte de Sant Martí dugui a terme les accions
suficients i necéssàries per determinar la titularitat dels baixos
del carrer Menorca, tzz i, en çab que siguin propietat d'alguna
administració o organisme públic, iniciï converses amb I'objectiu
d'assolir la cessió de l'ús sobre I'Ajuntament de Barcelona per ús i
gaudi de les entitats del barri.

Sol.licitem que en el transcurs del Consell Plenari e4s sigui lliurada còpia per
escrit de la resposta oral.

Lourdes Arrando Bellés
Consellera Portaveu d'Esquerrà Republicana
Barcelona, z5 de juny zozr

junts
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AL coNsELL pLENARI DEL DtsrRtcrE DE SANT uAnrí

Maria Arenillas

i

Picafrol, en la seva condició de Consellera Portaveu del Grup
Municipal Junts per Catalunya al Districte de Sant Martí, actuant en el seu propi nom i
representació, man ifesta:
a

Atès que I'equipament del cEM can Felipa fa anys ha deixat de reunir les
condicions necessàries per cobrir el servei de la zona on s'ubica.

a

Atès que al solar on s'havia previst construir-hi un nou equipament es

va

destinar a la construcció de l'lnstitut Maria Espinalt
a

Atès que en dedicar l'esmentat solar

a I'institut es va preveure un nou

emplaçament per l'equipament esportiu al solar dels carrers Llacuna/Sancho de
Avila.
o

Atès que actualment la construcció d'aquest nou equipament no està prevista a
curt.termini

Per això i d'acord amb el que estableixen els articles 64.1 i 98 del Reglament Orgànic
Municipal, el Grup Municipal de Junts per Catalunya formula el següent:

PREC PER A SER"RESPOST OR.ALMENT AL CONSELL DE DISTRICTE

Sol'licitem al govern del Districte de Sant Martí, que en col-laboració amb l'lBE,
estudiï la possibilitat de renovar i ampliar I'actual CEM Gan Felipa en el mateix
emplaçament i edifici on es troba, donant-li part de les altres plantes de la
construcció, ja que justament per les seves característiques pot reunir les
condicions necessàries per aquesta remodelació. Aprofitant alhora, amb aquesta
reorientació de projecte, per reduir el pressupost i termini de posta en marxa per
l'adequació delseu servei a ta demanda de la població que li correspon.

(\.

r

-2-

Barcelona, 28 de Juny del2021

junts
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AL coNsELL pLENARI DEL DtsrRtcrE DE sANT

unnrí

Fernando Gómez Carvajal, en la seva condició de Gonseller del Grup
Municipal Junts per Catalunya-Barcelona al Districte de Sant Martí, actuant
en el seu nom i representació, d'acord amb el que estableix el Reglament
Orgànic Municipal i les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes,
manífesta:

I

a

Atès el creixement exponencial de carros de recollida de ferralla als
carrers del barri del Besòs-Maresme, dificultant algunes vegades la
mobílitat i generant un riscs amb aquests materials punxants i/o oxidats.
Atès que la pràctica de la recollida de ferralla la protagonitzen persones
vulnerables, sovint en situació irregular, necessitades d'atenció social
però que no hi recorren per desconfiança amb l'adminístració pública.
Atès que eltractament de la ferralla necessita de procediments específics
per alguns mate'rials que poden ser contaminants per al mateix usuari, o
que elseu desballestament pot generar molèsties sonores alseu entorn.

Per aíxò, i d'acord amb el que estableixen els articles 60.2 i 54.1 del Reglament
Orgànic Municipal, formula el següent:

PREC

Que elgovern del Districte acordiamb els representants veïnals isocials delbarri
del Besòs-Maresme un projecte d'inclusió socíal per a les persones portadores
de ferralla, habilitant un espaique sigr,rid'emmagatzematge ia la vegada un punt
d'atenció personalitzada per ajudar-los a la ínserció social i laboral.

Barcelona, 28 de juny de 2021
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AL PLENO DEL DISTRITO DE SANT MARTI
Fernando Alcalde Pérez, en calidad de Conseller Portavoz adjunto del Grupo Municipal
de Ciutadans en el Distrito de Sant Martí en su nombre y representación:

,

EXPONE

Dado que en la Plaza Eduard Torroja frente a los bloques número 6, 7 y 8, a todo lo
largo del edificio y a menos de un metro y medio de distancia de las puertas de
entrada, recorre un canal sumidero cubierto por una rejilla que acumula aguas

residuales y provoca malos olores, proliferación de insectos y roedores.
Dado que esta'situación se ve agravada por la cercanía de plantas y arbustos que
crecen en tres zonas verdes a lo largo del sumidero y en paralelo a lo largo de los
, bloques de viviendas y que son frecuentados por perros del vecindario que realizan
sus deposiciones entre los arbustos.

RUEGO

:

Que el Gobierno del Distrito haga todo lo necesario lo antes posibte, para solucionar la
peligrosa situación de insalubridad que produce elsumidero de aguas residuales,
'
situado frente a las puertas de entrada de los bloques 6,7 y I de la Pza. Eduard
Torroja.

Fernando Alcalde Pérez
Conseller portavoz adjunto del grupo Ciutadans
Barcelona,25 de junio de 2021

BARCELONA PEL CANVI
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AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTí

òscar Benítez Bernal, Conseller-Portaveu del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi
al Districte de Sant Martí, actuant en el seu nom i representació, d'acord amb el que
estableix el Reglament Orgànic Municipal i les Normes Reguladores del funcionament
dels Districtes, i atès que:
a

Hem tingut coneixement que en març de 2019 l'Agència de Salut Pública de
Barcelona va redactar un informe anomenat AVAIUA0ó DE UEFICACIA DEt

TRACTAMENT TERMIC SOBRE tA CONCENTRACIó D'INDICADORS DE
CONTAMINACIó FECAL EN SORRES DE PIATGES, on es pretenia determinar els
nivells de contaminació fecal en la platja de gossos de la platja de Llevant del
nostre districte, ion entre altres coses ens deia "que els resultots d'aquesta
avaluació per reduir la contaminoció microbiològico no és efectiu per tant
s'hauria de revisar oquesta mesura dins dels protocols de contingèncio previstos
de la platja de gossos."

PREC
Després de les conclusions de l'informe AVALUAOó DE HEFICACIA DEt TRACTAMENT

TèRMIC SoBRE

I.a coNcENTRAqó D,INDICADoRs DE CoNTAMINAcIó FEcAt EN

de març de 2019 de l'Agencia de Salut Publica de Barcelona, ens
agradaria saber que pensa fer el Govern Municipal amb la platja dels gossos, donat
que les bactèries no es poden eliminar i per tant es posen en risc greu la salut de les
SORRES DE PLATGES

nostres mascotes.
En aquest sentit, al grup de Barcelona pel Canvi ens agradaría.que se'ns fes entrega

dels resultats analítics deï 2O2L de presència dels bactèries EColi, Enterococs, i
Clostridium Perfringens en la sorra de la platja de gossos de Llevant i de quantes
campanyes de mostrejos s'han fet en elque va d'any.

Sant Martí, 28 de juny de 2O27

òscar Benítez Bernal

Eflïsuffi"
Grup Municipal d'Esquerra Republicana
Districte de Sant Martí
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AL coNsELL pLENARI DEL DrsrRrcrE DE sANT

ESOUERRA
REPUBLICAl{A
Barcelona

vranrí

Lourdes Arrando Bellés en la seva qualitat de Consellera Portaveu del
Grup Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sant Martí
exposa:

-,Atès que el barri de la Verneda i La Pau es troba dins del programa
Pla de Barris;
- Atès que a la web del Pla de Barris de la Verneda i La Pau es troba

com a finalitzada la següent acció: "Prediagnosi de I'estat de
I'edificació residencial d'edificis en els àmbits de més. acusada
vulnerabilitat";

- Atès que aquesta Prediagnosi no es troba a la web;
' Atès que a la web de Pla de Barris de la Vèrneda i La Pau figura com

en marxa la següent acció: "Programa de rehabilitació de finques
vulnerables";
D'acord amb el que estableixen. els articles 64.t, 98
Orgànic Municipal, formula la següent:

i

gg del Reglament

PREGUNTA
Quin ha estat el resultat de la "Prediagnosi de I'estat de I'edificació
residencial d'edificis en els àmbits de més acusada vulnerabilitat" de
La Verneda i La Pau elaborat pel Pla de Barris, on es pot trobar í '
quines accions se'n deriven del mateix al barri?
Sol.licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit a
tots els grups de la prediagnosi i de la resposta oral.

Lourdes Arrando Bellés
bonsellera Portaveu d'Esquerra Republicana
Barcelona, z5 juny de zozt

,

Ciutadans
Ciutadans
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AL PLENO DEL DISTRITO DE SANT MARTI
Fernando Alcalde Pérez,en calidad de Conseller Portavoz adjunto del Grupo Munlcipal
de ciúadans en el Distrito de sant Marti en su nombre y representacion:
EXPONE

Dado que la reapertura de bares y establecimientos de ocio noctumo produce unos
efectos colaterales no deseados.
Dado que desgraciadamente han regresado con más fueza e intensidad incluso que
antes, todas las molestias generadas por la aglomeración de personas a la salida de
los locales, así como las fiestas callejeras, botellones en la via publica y en las playas
De acuerdo con lo que establecen los artículos &+.1,.98 y 9g del Reglamento Orgánico
Municipalformula la siguiente :

PREGUNTA:

iQue medidas ha previsto este Gobierno para evitar que en lazanaconocida como
triangulo lúdico, delimitada por las calles Bolivía, Ciutat de Granada, pujades Marina y
Meridiana, se produzcan molestias por la aglomeración de gente a la salída de los
locales y que desde hace afios genera innumerables queias;de los vecinos?

FernandoAlcalde Pérez
Conseller poúavoz

de junio de 2021

t

BARCCTOHA PEL CANVI
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AL

coNsErr pLENARI DEr DtsrRtcrE

DE sANT

unnrí

òscar Benítez Bernal, Conseller-Portaveu del Grup Municipal de Barcelona pet Canvi
al Districte de Sant Martí, actuant en el seu nom i representació, d'acord amb el que
estableix el Reglament Orgànic Municipal i les Normes Reguladores del funcionament
dels Distiictes, presenta la següent PREGUNTA:
a

Atenent les diferents informacions sobre possibles conflictes de convivència
entre usuaris banyistes de la platja de Llevant i alguns propietaris de gossos que
accedeixen a lg platja de gossos, i que ambdós col.lectius utilitzen els mateixos
accessos i comparteixen per solapació la mateixa àrea d'influència que limita la

zona reservada als gossos,

PREGUNTA

Te previst el Govern del Districte o l'Ajuntament de Barcelona segregar els accessos a
la platja de Llevant, canalitzant el flux de persones sense animals per la passarel.la

existent en l'actualitat, i habilitant per un altre (pel propi espigó) un accés exclusiu
persones amb mascotes que volen accedir a la platja dels gossos?.

Sant Martí, 28 de juny de 2O27

òscar Benítez Bernal

a

rll,
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Grup Municipal d'Esquera Republicana
DIstlicte de SANT MARTí

Esournm
REPUBLICAIIIA
Barcelona

Lourdes Arrando Bellés en la seva qualitat de consellera portaveu del Grup Municipal
d'Esquerra Republicana al Districte de Sant Martí exposa:

Atès que en el plenari del dia 13 d'octubre de 202O es va aprovar una
'proposició presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republieana de
Catalunya al eonsell Plenaridel Districte de Sant Martí.

D'acord amb el que estableixen els articles 55,,60.2, 64.1,64.3 i10í del Reglament
Orgànic Municipal, i I'article XX del Reglament intern d'org anització i funcionament del
Districte Sant Martí formula elsegüent:

SEGUIMENT DE PROPOSICIó

Que el govern informi de I'estat en que es troba la proposició d'ERC aprovada en el
plenarid'octubre de202O, és a dir:

- Que les Masies de Can Miralletes i Can Riera obtinguin, el més aviat possible, la

I'

catalogació de Bé Cultural d', lnterès Local (BCIL) amb
objectiu de garantir la seva
posada en valor, divulgació i preservació com a exemples únics del irassat agrícola del
districte de Sant Martí.

Lourdes Arrando Bellés
Consellera Portaveu d'Esquerra Republicana
Barcelona, 25 de juny de 2O21
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AL coNsELL pLENARI DEt DtsrRtcrE DE sANr
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Fernando Górnez Garvajal, en la seva condició de Gonseller del Grup
Municipal Junts per Catalunya.Barcelona al Districte de Sant Martí, actuant
en el seu nom i representació, d'acord amb el que estableix et Reglament
Orgànic Municipal i les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes,
manifesta:

a

Atès que al Consell Plenari del 13 d'octubre de 2020 el govern

del

districte va aprovar el prec dtaquest grup amb el següent text literal:

Que el govern del districte de Sant Martí acordi urgentment amb la
direcció i I'AMPA de I'Escola Sant Martí l'adequació del solar situat al seu
davant, per l'ús d'esbarjo i esportiu dels infants del centre i del seu
entorn, comprometent-se a que sigui realitzada durant I'actual curs 20202021.

I, d'acord amb aquests fets, es formula la següent

DEMANDA DE SEGUIMENT DE PREC

Quin és I'estat d'execució del prec acceptat al plenari del 13 d'octubre del
2020 pel que s'acordava l'adequació del solar situat davant de l'Escola
Sant Martí?

Barcelona, 28 de juny del 2021

