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Direcció de Serveis Generals – Districte de Sant Andreu 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

 

Pl. Orfila, 1 2a planta 

08030 Barcelona 

 ACTA NUM 5 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

Identificació de la sessió 

Núm.:         5 
Data:          dimecres, 17 de novembre de 2021 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 17:00 hores  a  les  17:23 hores 
Lloc:           Sala Andreu Cortina 
 
COMISSIÓ VIA PÚBLICA, SEGURETAT, MOBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS. 
 
President delegat:  Ivan Marzà Viola  (GMDPSC) 

 

Consellers/es assistents : 

Sr. Jordi Gimeno Pérez (GMDBCOMÚ-E)  
Sr. Antonio Fortes Gutiérrez (GMDPSC) 
Sr. Marc Hernàndez  Hermàndez (GMDERC) 
Sr. Marcos Rodríguez Hernández (GMDC’s) 
 
Excusen la seva assistència: 
Sra. Anna Garcia Escrig (GMDBxCANVI) 
Sra. Ximena Gadea Pintos (GMJxCat) 
 
Secretària de la sessió  
Marta Lafuente Garcia, assessora jurídica del Districte. 

Hi són presents: 
La senyora Elvira Juncosa Roman, consellera del Districte 
 
Ordre del dia 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 
B) Part informativa: 
 

Sense temes a tractar 
 

C)  Part decisòria: 
 

1. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de nomenar Dolors Canals i Farriols el vial 
entre el carrer de Bonaventura Gispert amb plaça Albert Badia i Mur i el carrer Camp de la 
Ferro.  

 
2. ELEVAR a la ponència de nomenclàtor la proposta de nomenar Camp de la Sínia el Passatge 

darrere de l’equipament de Torre de la Sagrera, entre carrer de Pont del Treball Digne i Ronda 
de Sant Martí. 
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Desenvolupament de la sessió 

Essent les 17.00 hores del dia consignat i presents els consellers que es relacionen, constatada 
l’existència de quòrum legal, sota la presidència del president delegat, aquest dóna la benvinguda a 
les persones assistents. Declara constituïda la Comissió Consultiva de Govern Via Pública, 
Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals i tot seguit es passa a tractar els punts de l´ordre del dia. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
En primer lloc, es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 22 de setembre de 
2021, i, no havent-hi esmenes a realitzar, s’aprova per unanimitat. 
 
Seguidament el president passa al següent i únic punt de l’ordre del dia, donant la benvinguda a la 
senyora Elvira Juncosa Roman, consellera del Districte. Com s’ha fet en altres ocasions, proposa 
l’exposició dels dos punts i posteriorment es debatran i votaran. 
 
C)  Part decisòria: 

 
1. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de nomenar Dolors Canals i Farriols el vial 
entre el carrer de Bonaventura Gispert amb plaça Albert Badia i Mur i el carrer Camp de la Ferro.  

 
2. ELEVAR a la ponència de nomenclàtor la proposta de nomenar Camp de la Sínia el Passatge 
darrere de l’equipament de Torre de la Sagrera, entre carrer de Pont del Treball Digne i Ronda de 
Sant Martí. 
 
La senyora Juncosa comença informant que hi ha un error en els emplaçaments fruit de dades 
contradictòries en els diferents plànols d’ubicació i comenta que pel que fa al primer punt, i per tal 
de contextualitzar millor, el vial que es proposa nomenar és la prolongació del carrer Virgili fins al 
Camp del Ferro. Seguidament informa qui era la senyora Dolors Canals i Farriols, nom proposat per 
l’Associació de Veïns i la Comissió històrica,  fent un resum de la seva biografia, destacant el seu 
treball en la creació de les escoles bressol de guerra i com a divulgadora de pediatria i d’educació 
de nens i nenes de 0 a 3 anys. També comenta que recentment una escola bressol municipal a 
Sant Martí porta el seu nom. 
 
Pel que fa a la segona proposta, la senyora Juncosa també aclareix que el passatge que es 
proposa nomenar és el del darrere de Torre de la Sagrera, que va de Clara Zetkin al Pont de Sant 
Martí. El nom de Clara Zetkin no apareix en tots el plànols i d’aquí la confusió. El nom de Camp de 
la Sínia era amb el que s’anomenaven els terreny on es va edificar el Casal de Barri Torre de la 
Sagrera. Pren el nom per la proximitat amb el Rec Comtal i era un terreny objecte d’explotació de 
regadiu. Amb la recuperació d’aquest nom es vol posar en valor el passat agrícola d’aquesta part 
del barri. La proposta es realitza també per l’Associació de Veïns de la Sagrera i la Comissió 
d’Història i Patrimoni de Torre de la Sagrera.  
 
La Comissió se n’assabenta. 
 
El president dona la paraula als consellers assistents, que no intervenen i seguidament al públic 
assistent. Pren la paraula el senyor Oleguer Méndez, de l’Associació de Veïns de la Sagrera qui 
agraeix que s’hagin recollit les dues propostes fetes des de l’Associació tan ràpidament i comenta 
que darrere els dos noms hi ha la voluntat de reordenar els carrers. Si no tenen nom, no existeixen. 
Igualment aprofita la intervenció per proposar dos noms més: que es mantingui el nom de Pont de 
Sant Martí en el tros pendent d’urbanitzar i pel que fa al vial continuació de la Baixada de la 
Sagrera, també mantingui aquest nom. 
 
La senyora Juncosa comenta que continuaran parlant i espera poder portar el noms proposats a la 
ponència de nomenclàtor aviat. 
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Seguidament, el president de la comissió sol·licita dels consellers el seu posicionament de vot. Tots 
els consellers assistents voten a favorablement a les dues propostes de nomenclàtor, pel que 
s’aproven per unanimitat dels assistents.  
 
En no haver-hi altres intervencions ni assumptes a tractar, el president dóna les gràcies als 
assistents i es dóna per finalitzada la reunió de la Comissió Consultiva, de tot el que s’estén de 
manera succinta la present acta, que certifico i s’aixeca la sessió a les 17:23 hores. 
 

 
La secretària de la sessió 
 
 
 
 
Marta Lafuente Garcia 
 

    
 
  Vist i plau 
El president  
 

 
 
 

   

Ivan Marzà Viola  
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