
  

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 carrer Binèfar és el principal eix a peu entre La Verneda i 
La Via Trajana; 

 Atès que el carrer Binèfar es troba en mal estat i és la via de 

connexió dels veïns i veïnes de la Via Trajana amb els serveis;  

 Atès que al carrer Binèfar es troba el CEM Verneda i el Casal de Gent 
Gran Verneda Alta i que aquests comparteixen un espai central a 

l'aire lliure; 
 Atès que aquest espai compta amb una entrada per a serveis; 
 Atès que dins de l'anomenat pla Cobega s'ha arreglat una de les 

voravies deixant sense l’accés necessari als serveis; 

 Atès que el CEM Verneda disposa d'un Gual; 
 Atès que davant d'aquest gual es troben dues places per a persones 

amb mobilitat reduïda (PMR); 

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

Orgànic Municipal, formula el següent: 

  PREC 

Que el govern del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions 

suficients i necessàries per tal que : 

Es dugui a terme la reurbanització del carrer Binèfar, abans de final 

d'aquest mandat, i, amb caràcter d'urgència, s'habiliti a la voravia del 

carrer Binèfar (banda mar) l’accés per als serveis del Casal de Gent Gran 

Verneda Alta i el CEM Verneda, així com que es revisin i reubiquin les dues 

places per a persones amb mobilitat reduïda que es troben davant del gual 

del CEM Verneda. 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per 

escrit de la resposta oral. 

 
Lourdes Arrando Bellés 

Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 27 de setembre de 2021 


