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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 que els Jardins de Miquel Martí i Pol – CAN FRAMIS es 

troben al barri del Parc i la Llacuna; 

- Atès que aquests Jardins es troben en una zona pacificada 

“Superilla” i tot just davant de l’escola “La Flor de Maig”; 

- Atès que els jardins de Miquel Martí i Pol – CAN FRAMIS 

esdevenen lloc de gaudi dels nens i nenes de l’escola així com 

dels veïns i veïnes del barri; 

- Atès que segons la web del propi Ajuntament els jardins són una 

illa verda i es van dissenyar com la recreació d’un bosquet amb 

una petita escullera natural d’heura que entapissa tota la 

superfície; 

- Atès que cal protegir la vegetació i molt especialment l’heura; 

- Atès el deteriorament que pateixen aquests jardins tant pel que fa 

a la vegetació i neteja, com als diferents elements que el 

composen (mobiliari, enllumenat, passeres, etc.); 

- Atès el perill que comporta pels usuaris i usuàries dels jardins 

l’estat en que es troben, especialment el mobiliari i les fustes de 

la part que dona al carrer Llacuna; 

- Atès que cal revisar els criteris d’accessibilitat universal de 

l’espai públic; 

- Atès que mantenir l’espai públic en bon estat de manteniment i 

conservació correspon a l’ajuntament de Barcelona; 
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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 per tal que: 

- Es faci de forma immediata una revisió integral, arranjament i 

neteja dels jardins de Miquel Martí i Pol – CAN FRAMIS, tant pel 

que fa a la vegetació com als diferents elements que el composen 

(mobiliari, enllumenat, passeres, fustes, etc.). Que tot això es faci 

sota els criteris d’accessibilitat universal. 

- Es dugui a terme un pla de manteniment i neteja eficaç tenint en 

compte les necessitats i ús de l’espai. 

 

 
 

Lourdes Arrando Bellés 

Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 19 de novembre de 2021 


