Districte de Gràcia

Normes reguladores de la consulta popular sobre el canvi de denominació del carrer Secretari Coloma

En data 1 de març de 2017 el plenari del Districte de Gràcia va aprovar una proposició que deia: “Que es
porti a terme una consulta ciutadana políticament vinculant per al districte de Gràcia, entre el veïnat de
l'actual carrer Secretari Coloma, per tal d'eliminar aquest nom del nomenclàtor barceloní, amb les
opcions de resposta prèviament seleccionades per la comissió de Nomenclàtor del Districte de Gràcia.”
Per altra banda, la Comissió de Nomenclàtor de Gràcia ha debatut en diverses ocasions el possible canvi
de denominació d’aquest carrer i les alternatives elegibles. Així, ha conclòs que el més adient és
proposar com a possible alternativa a l’actual denominació la de carrer Pau Alsina, atès aquest havia
estat el nom anterior d’aquest carrer.
Les Normes de funcionament de la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, estableixen que
els canvis de denominació de carrers i espais públics només s’acceptaran en casos justificats per criteris
tècnics, històrics o de ciutadania i que es sotmetran a consulta i s’informarà de les possibles incidències
que pot tenir el canvi en el veïnat.
Partint doncs de la citada normativa, per tal de dur a terme l’acord del Consell de Districte i fer efectiva
la consulta veïnal sobre el possible canvi de denominació del carrer de la manera més àgil i alhora amb
les màximes garanties exigibles a un procés d’aquesta naturalesa, la Comissió de Govern del Districte
aprova les següents normes reguladores del procés de consulta.

Article 1. Objecte de la consulta
Conèixer l’opinió dels veïns del carrer Secretari Coloma sobre la denominació del seu carrer, segons els
termes de la pregunta recollida a l’article 3.
Article 2. Persones cridades a participar
Poden participar en la consulta les persones que en data 15 de setembre de 2017 siguin majors de 16
anys i estiguin inscrites en el Padró Municipal amb domicili al carrer Secretari Coloma.
Article 3. Text de la consulta
La papereta de votació inclourà el següent text:
Vol que el seu carrer torni a denominar-se Pau Alsina?
 Sí
 No
Article 4. Sistema de consulta
El Districte de Gràcia lliurarà per correu ordinari a totes les persones cridades a participar un carta que
inclourà una breu explicació del procés, una papereta amb la pregunta de l’article anterior i un sobre per
introduir-la. Aquest sobre, amb franqueig pagat, podrà ser dipositat en una bústia de correus o bé
portar-la presencialment a les oficines del Districte. El termini màxim per recepcionar els sobres amb vot
serà de 1 mes a comptar des de la data del lliurament de la documentació als domicilis dels veïns i
veïnes.

A efectes de garantir l’anonimat en la consulta i alhora evitar possibles duplicitats de vot, el sobre tindrà
imprès un número que correspon a aquella persona concreta cridada a participar.
L’empleat/da municipal encarregat de fer seguiment de la consulta disposarà únicament d’un llistat amb
els números i a mesura que arribin els sobres, assenyalarà que aquella persona ja ha participat i per tant
els posteriors que arribessin amb aquest mateix número seran invalidats. Feta aquesta comprovació
obrirà el sobre i el dipositarà en una urna.
Article 5. Comissió de garanties
Es constitueix una comissió encarregada de vetllar pel correcte funcionament del procés, resoldre les
possibles incidències que puguin sorgir, fer el recompte final de la consulta i proclamar-ne el resultat.
Aquesta comissió estarà formada per la consellera ponent de memòria històrica, el director de Serveis a
les Persones i el Territori, el cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte i dos
membres designats per la Comissió de Nomenclàtor del Districte.

2

