
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sant Martí 

 AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ  

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 l'estat de 

l'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 Verneda i La Pau figura com 

en marxa la següent acció: "Programa de rehabilitació de finques 

vulnerables"; 

 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament 

Orgànic Municipal, formula la següent: 

  PREGUNTA  

Quin ha estat el resultat de la Prediagnosi de l'estat de l'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 i 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 

Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 25 juny de 2021 
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