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 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 l’anunci del Consorci Sanitari de Barcelona sobre l’ampliació del CAP 

La Pau; 

- Atès que aquesta ampliació implica reubicar activitats del Casal Cívic; 

- Atesa  la necessitat de revisar la cartera de serveis del CAP La Pau amb 

l’objectiu del retorn de la Pediatria entre d’altres serveis; 

- Atès la previsió d’increment de població al barri amb la construcció de 

l’anomenat Pla Cobega;  

 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 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 accions suficients i 

necessàries davant qui correspongui per tal de: 

- Redactar el pla funcional 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 i socials) al barri 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 l’actualització de la Cartera de Serveis al 

veïnat i grups municipals, abans de la seva implementació. 

- Establir la reubicació de les activitats del Casal Cívic, de forma consensuada 

amb totes les parts implicades. 

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sant Martí 

 
Lourdes Arrando Bellés 

Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 25 de juny de 2021 


