
  

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

- Ates que poder descansar és un dret i una necessitat. 

- Atès que és un deure de la ciutadania comportar-se de forma 
cívica. 

- Atesos els reiterats comportaments incívics que es duen a 
terme al  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.  

- Ateses les moltes denuncies públiques i documentades amb 
suport fotogràfic per part del veïnat del barri del Besòs i el 
Maresme. 

- Atesa la quantitat de trucades i entrades a les aplicacions 

corresponents que ha rebut l'ajuntament de Barcelona i el 
districte de Sant Martí denunciant molèsties per actes 
incívics per part de veïns i veïnes. 

- Atès que la 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. 
 

 

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: 

 

 

 

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sant Martí 

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 de: 

 

- Activar de forma immediata un pla de xoc contra l'incivisme amb 

totes les mesures que es considerin necessàries al  barri del Besòs i el 

Maresme. 

- Que aquest pla sigui presentat al barri en un Consell de Barri 

extraordinari. 

- Dur a terme una campanya continuada de prevenció de 

l'incivisme al barri del Besòs i el Maresme. 

- Elaborar, en els propers 2 mesos, un informe que contingui la 

quantitat de queixes relatives a l'incivisme rebudes dels veïns i 

les veïnes així com les actuacions dutes a terme per part dels 

serveis del districte de Sant Martí i la Guardia Urbana al barri del 

Besòs i el Maresme, des de l'1 de gener del 2021, i que aquest sigui 

facilitat als grups i a les entitats que així ho sol·licitin.  

  

 

Lourdes Arrando Bellés 

Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 27 de setembre de 2021 

 

 

 


