
     
 

 
 
Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya  
Districte de Sant Martí 
 

 
 

IL·LM. SR. REGIDOR DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 
 
 

Lourdes Arrando Bellés , en la seva condició de Portaveu del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Sant Martí, actuant en el 
meu nom i representació, manifesto que: 
 

- Atès que l’espai públic es trobi en bon estat de conservació i net és 
un dret que tenim els ciutadans i ciutadanes. 

- Atès que comportar-se de forma cívica és un deure de la ciutadania. 
- Atès els reiterats comportaments incívics per part d’alguns veïns i 

veïnes del barri del Besòs i del Maresme. 
- Atès l’estat en que es troben diferents llocs del barri (places i carrers) 

degut a la manca de neteja i a l’incivisme.  
- Atès les moltes denuncies públiques documentades amb suport 

fotogràfic per part del veïnat del barri del Besòs i el Maresme. 
- Atès la quantitat de trucades que ha rebut la Guardia Urbana 

denunciant molèsties per actes incívics per part dels veïns i veïnes. 
- Atès que una manca d’actuació per part de l’Ajuntament de 

Barcelona comporta la degradació de l’espai públic, problemes de 
convivència i queixes per part del veïnat. 

 
És per això, i d’acord amb al que estableixen els articles 64.2 i 98 del 
Reglament Orgànic Municipal que formulo la següent: 
 
 

PREGUNTA  PER A RESPOSTA ESCRITA 
AL REGIDOR DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

 
Quines actuacions s’han dut a terme de forma ordinària i extraordinària per part 
del districte de Sant Martí durant aquest estiu pel que fa a la neteja i civisme al 
barri del Besòs i el Maresme? Quantes actuacions ha dut a terme la Guardia 
Urbana durant aquest període vinculades a l’incivisme i en quines zones del 
barri?  
 

 
Lourdes Arrando Bellés 
Consellera Portaveu ERC-AM 
Barcelona, 24 d’agost del 2021 


