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INFORME 
 
 
 
L’article 47 de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes (NRFD), i l’article 
45 del  Reglament Interior d’Organització i Funcionament (RIOF) del districte de Sant 
Martí, regulen de manera conjunta la creació, composició i funcions de les Comissions de 
Treball, com a instrument de participació ciutadana als districtes per portar a terme estudis 
i activitats i per a fer el seguiment dels projectes i/o iniciatives que es determinin. En 
aquest sentit, l’òrgan competent per prendre la iniciativa de creació de comissions de 
treball és la Comissió de Govern, i el consell Plenari és l’òrgan competent per aprovar la 
creació d’aquests òrgans de participació. 
 
En exercici de la iniciativa atribuïda per l’article 45 del RIOF, la Comissió de Govern del 
districte proposa al Consell Plenari la creació d’una comissió de treball denominada 
“Comissió de Mobilitat Sostenible del districte de Sant Martí”. Aquesta comissió ha 
d’esdevenir una eina de treball i coneixement, que permeti disposar d’informació sobre 
l’actuació del districte de Sant Martí en matèria de mobilitat sostenible, transport públic,  
circulació, espai públic i seguiment de campanyes específiques, així com exposar les 
preocupacions ciutadanes en aquesta matèria.  
 
Pel que fa la composició de la Comissió, la proposta seria la següent: 
 
Presidència:  Conseller de Mobilitat, per delegació del Regidor.  
 
Membres:     Consellers i conselleres representants de cada Grup Municipal del Districte. 

Gerent del districte de Sant Martí. 
Director/a de Serveis de Llicències i Espai Públic, o persona en qui delegui. 
Directora de Serveis a les Persones i de Territori del districte de Sant Martí.                      
Representants de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 
Representant de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Mobilitat. 
Representants d’associacions de veïns, entitats ciutadanes i eixos 
comercials. 
 
Tècnic/a de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic, que farà la 
funció de Secretari/ària. 

 
També assistiran a la Comissió els tècnics municipals que siguin necessaris pel correcte 
desenvolupament d’aquest òrgan de participació. 
 
 
La periodicitat de les reunions d’aquesta comissió serà semestral. 
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D’acord amb l’apartat 5 de l’article 47 de les NRFD, aquesta Comissió tindrà caràcter 
estable, i podrà vincular-se a projectes comunitaris, d’àmbit de districte o de barri, dins les 
temàtiques que la defineixen. 
 
Per tot l’exposat, i a l’empara de l’article 47 dels NRFD i 45 del RIOF, la Comissió de 
Govern eleva al Consell de districte de Sant Martí, la següent  
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
APROVAR la creació de la Comissió de Treball de Mobilitat Sostenible del districte de 
Sant Martí; i DETERMINAR la seva composició, amb els següents membres: 
 
 
Presidència: Conseller/a de Mobilitat, per delegació del Regidor. 

 

Membres: Consellers i conselleres representants de cada Grup Municipal del Districte 

Gerent del districte de Sant Martí. 
Director/a de Serveis de Llicències i Espai Públic, o persona en qui delegui. 
Directora de Serveis a les Persones i de Territori del districte de Sant Martí.                      
Representants de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 
Representant de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Mobilitat. 
Representants d’associacions de veïns, entitats ciutadanes i eixos 
comercials. 
 

Secretària: Tècnic/a de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic, que farà la 
funció de Secretari/ària. 

 
 
 
 
 
Josep Mª Montaner i Martorell 
Regidor del Districte de Sant Martí 
 
Barcelona, 9 de novembre de 2016 
 
 


