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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 4 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:         4 
Data:          Dimecres, 21 de setembre de 2022 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 17:00 hores  a  les  17’15 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  Hernàndez (GMDERC) 
Sra. Mª Ximena Gadea Pintos (GMJxCat) 
Sr. Marcos Rodríguez Hernández (GMDC’s) 
Sra. Anna Garcia Escrig (GMDBxCANVI) 
 
Secretària de la sessió  
 
Emi Vila Albanell, assessora jurídica del Districte. 
 
Hi són presents: 
Elvira Juncosa Ramon i Agustí Carrillo, vicepresident d’AVV de la Sagrera.  
 
 
 
Ordre del dia  
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
 
B)   Part informativa: 
 
Sense temes a tractar. 
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C)  Part decisòria: 
 

1. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de nomenar dels Gegants de 
Sant Andreu. 

 
2. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de nomenar del carrer Comtessa 

de Pardo Bazan. 
 
 

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, 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 juny de 2022, 
i, no havent-hi esmenes a realitzar, s’aprova per unanimitat. 
 
 

B)   Part informativa: 
 

Sense temes a tractar. 
 
La comissió se n’assabenta. 
 
 
C)  Part decisòria: 
 

1. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de nomenar dels Gegants de 
Sant Andreu. 

 
 
El president de la comissió dona la benvinguda a Na Elvira Juncosa, li dona la paraula, i aquesta 
exposa la proposta a elevar a la Ponència de Nomenclàtor, explicant que es pretén posar en valor 
la cultura popular de Sant Andreu del Colomar, donar a conèixer la figura dels dos gegants i que, 
encara que no comparteix les propostes lingüístiques de la Germandat proposant i sense entrar a 
avaluar criteris lingüístics, en relació als termes: placeta, geganters i Sant Andreu de Palomar; tres 
consideracions a valorar per la Ponència, espera que s’arribi a l’acord de tots.  
 
La comissió se n’assabenta. 
 
El President de la comissió dona la paraula als assistents per si volen intervenir. En no haver-hi 
intervencions sol·licita als consellers el posicionament de vot.  
 
Els grups voten afirmativament a excepció del grup de GMDBxCANVI i GMDERC que fa reserva de 
vot. 
 
No havent-hi més intervencions, el president de la comissió passa al següent punt informatiu. 
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2. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de nomenar del carrer Comtessa 
de Pardo Bazan. 

 
 
El president dona de nou la paraula a Na Elvira Juncosa, que exposa la proposta a elevar a la 
Ponència de Nomenclàtor de canvi de nom del carrer, de Comtessa de Pardo Bazan a Emília 
Pardo Bazán, en motiu del centenari de la seva mort, proposta que tal com es demana considera 
que ha estat degudament justificada amb la documentació que s’ha aportat. 
 
La comissió se n’assabenta. 
 
El President de la comissió dona la paraula als assistents per si volen intervenir. En no haver-hi 
intervencions sol·licita als consellers el posicionament de vot.  
 
Els grups voten afirmativament a excepció del grup de GMDBxCANVI que fa reserva de vot. 
 
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 17’15 hores. 
 
 
 

 
La secretària de la sessió 
 
 
 
 
Emi Vila Albanell  

    
 
  Vist i plau 
  El president  
 

 
 
 

   

Ivan Marzà Viola  
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