
                      Secretaria General

Ref.: CP 15/19

Vista  la  petició  adreçada  a  l’Alcaldia  per  onze  Regidors/Regidores  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  –dels  Grups  Municipals  d’ERC,  JxCat,  Cs  i  PP–,  l'Excma.  Sra.  Alcaldessa,  de
conformitat amb els articles 46,2 a) de la Llei de bases del règim local, 98 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i 68 del Reglament Orgànic Municipal, ha disposat
convocar a V.I. a la sessió extraordinària que celebrarà el PLENARI DEL CONSELL
MUNICIPAL en la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat, a les 10.45 hores del 23 de
juliol de 2019  per  tractar  exclusivament  de  l’assumpte  indicat  en  la  petició  de  convocatòria
esmentada,  consistent  en  el  debat  i  votació  a  la  part  d’impuls  i  control  de  la  Proposició  /
Declaració de Grup següent:

Única.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Que de manera
urgent el  Govern Municipal prengui les mesures següents: –  Que el nomenament del regidor
de Seguretat, sigui exclusiu per aquesta matèria. – La convocatòria urgent de noves places per
augmentar el nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona. – L’elaboració de plans de
xoc  per  combatre  la  delinqüència  quant  a  la  seva  tipologia  i  en  el  territori  més  afectat.  –
Revisar  a  l’alça  el  nombre  d’agents  de  la  Guàrdia  Urbana  que  presten  els  seus  serveis  els
mesos d’estiu, amb la participació activa de l’UPRE. – Fer front, amb col·laboració amb la resta
d’administracions competents, al fenomen de la venda ambulant irregular, fora de control, en la
línea de les peticions de les principals entitats de comerciants i restauradors de la ciutat i
reforçar les mesures de caràcter social per a les persones en situació de vulnerabilitat. – Instar
a les autoritats judicials i administracions competents a acordar les reformes necessàries donat
que els problemes de seguretat i de delinqüència no són únicament de competència policial. –
Crear una comissió d’estudi no permanent amb l’objecte de debatre i  definir un nou model de
seguretat a Barcelona.

Barcelona, 18 de juliol de 2019
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