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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE JUNY DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 18 de maig de 2022

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

1. – (M1923/3986) Que comparegui el responsable del Govern municipal de seguretat i 
prevenció per informar de les accions que es duran a terme per prevenir el soroll 
nocturn i episodis d’incivisme, vandalisme, baralles i consum d’alcohol i substàncies a 
l’espai públic que impedeixen garantir el descans de la ciutadania de la ciutat de 
Barcelona. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

2. – (M1923/3996) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 
compte de les actuacions que té previst realitzar davant el contingut de la sentència 
dictada pel Jutjat contenciós número 14 de Barcelona referent a l’abonament del 
complement retributiu d’experiència professional del personal funcionari de Guardia 
Urbana i Bombers. 

Del Grup Municipal Valents:

3. – (M1923/3947) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar 
compte de les actuacions que té previst realitzar el govern municipal davant el 
contingut de la sentència dictada pel Jutjat contenciós nº14 de Barcelona referent a 
l’abonament del complement retributiu d’experiència professional del personal 
funcionari de Guardia Urbana i Bombers. 
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (17/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Ricard Bofill 
Leví en reconeixement de la seva contribució a l’arquitectura i urbanisme català i 
universal i per la seva obra vinculada a Barcelona. 

5. – (18/2022) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 
soci únic de la Societat Privada Municipal Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 
els acords següents: PRIMER.- DESIGNAR, vista la proposta de la Junta de Portaveus i 
l’informe preceptiu del Consell Consultiu i Assessor, la Sra. Iva Anguera de Sojo Labori 
membre del Consell d'Administració de l'esmentada Societat. SEGON.- ESTABLIR que el 
mandat de la senyora Anguera de Sojo finalitzarà en la mateixa data que la resta dels 
actuals membres de l’òrgan societari, que foren designats per acord del Plenari del 
Consell Municipal de 30 d’octubre de 2020 pel termini establert a l'article 15 dels 
Estatuts Socials de la Societat Privada Municipal Informació i Comunicació de 
Barcelona, SA, en relació a l'article 10 del Reglament d'organització i funcionament dels 
serveis públics de televisió i ràdio local de Barcelona. TERCER.- FACULTAR 
indistintament el President i el Secretari del Consell d'Administració per comparèixer 
davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per 
complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la 
correcció d'errors materials en cas necessari. 

6. – (DP-2022-28582) APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Barcelona i de Sant Cugat del Vallès de 13 de maig de 2022, de 
conformitat amb el que disposa l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, segons redacció incorporada 
pel Decret 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica parcialment la citada 
norma, en els termes dels informes elaborats pels serveis jurídics municipals que 
consten en l’expedient i que constitueixen la seva motivació, i NOTIFICAR el present 
acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

7. – (130/2022) MODIFICAR l’annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) de l’Acord 
del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial 
de Llocs de Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR 
aquest acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

8. – (10/22) DOTAR els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost 
municipal de l’any 2022: 0707/22736/92218, 0705/22103/92011, 0705/22610/92012, 
0705/16200/92011, 0705/22703/92012, 0300/22719/93115, 
0707/22736/92218, 0705/23300/92012, 0705/22002/92011, 0705/22104/92011, 
0705/22703/92012, 0703/22708/16211, 0701/16205/92211, 0705/22000/92011, 
0300/22719/92511, 0705/22610/91222, 0705/22300/92011, 0300/22703/91225, 
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0705/22610/91222, segons el detall que consta a l’Annex I, que forma part d'aquest 
acord a tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en exercicis anteriors. 

9. – (22XF0330-331-332-341-466-620) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 
22XF0330, 22XF0331, 22XF0332, 22XF0341, 22XF0466 i 22XF0620 pels imports, 
conceptes i a favor de les empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi 
indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes 
en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les 
despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 
2022, i a les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3971) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern municipal reforci adequadament els serveis en les 
zones de concentració d’oci nocturn i esdeveniments, pel que fa al control, gestió del 
civisme, la convivència, els fluxos en els itineraris i la neteja. I que es treballi en la 
diversificació dels emplaçaments dels esdeveniments a Barcelona, per tal d’evitar la 
concentració d’aquests en determinats espais de la ciutat, especialment els que es 
troben en zones habitades. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/3980) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda:Que el govern municipal impulsi la inclusió dintre del projecte de llei 
d’eficiència processal del servei públic de justícia de la modificació de la LOPJ per 
incloure els jutjats de proximitat previst a la Carta Municipal de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/3992) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció insta el Govern Municipal a: Intensificar la vigilància per part de la Guàrdia 
Urbana, en coordinació, si així es requereix, amb les empreses privades titulars dels 
aparcaments, a fi de detectar conductes sospitoses i prevenir robatoris als vehicles 
estacionats. Reforçar les mesures de seguretat, a través de la instal·lació de més 
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càmeres de vídeo vigilància, avisos per megafonia, cartells d'advertiment, entre 
d'altres, als aparcaments de titularitat municipal, així com la instància a les empreses 
gestores dels aparcaments de titularitat privada a implementar aquest reforç. 
Augmentar la coordinació de Guàrdia Urbana amb els Mossos d'Esquadra per dur a 
terme les investigacions necessàries amb la finalitat de desarticular possibles bandes 
organitzades l'activitat de les quals és el robatori en aparcaments.

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/4000) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda instar el govern municipal a elaborar en el termini de 4 mesos un 
Informe sobre el grau d’execució de les propostes dels grups municipals aprovades en 
les Comissions i el Plenari del Consell Municipal. 

Del Grup Municipal Valents:

14. – (M1923/3970) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció insta el Govern Municipal a incrementar la presència de la Guàrdia Urbana i 
sol·licitar a la Generalitat més efectius dels Mossos d’Esquadra als barris de Pedralbes i 
Tres Torres, per realitzar patrullatge especial als punts més conflictius on es denuncien 
més robatoris a domicilis. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3972) Que s’iniciïn els tràmits pertinents per la concessió de la Medalla d’Or al 
Mèrit Esportiu a la Laia Palau i Altés, en reconeixent a la seva carrera esportiva i la seva 
tasca de visualització i professionalització de l’esport femení. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/3981) Que el Govern Municipal tingui en compte protocolàriament i d'una 
manera més activa als representants dels grups de l'oposició del Consell Plenari pels 
actes oficials de l'Ajuntament de Barcelona a l'hora d'otorgar premis, medalles, 
reconeixements, així com als actes inaugurals i actes institucionals. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/3990) Que l'equip de govern estudiï i analitzi els beneficis dels smart contracts 
a través de la tecnologia blockchain i efectuï una prova pilot de la seva implantació i ús 
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en matèria de contractació i d'atorgament de subvencions.

18. – (M1923/3991) Que l'equip de govern disposi dels efectius de Guàrdia Urbana suficients 
i prengui les accions i mesures oportunes amb la finalitat d'erradicar el fenomen top 
manta de la ciutat de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

19. – (M1923/4001) Instar el govern municipal a què, en el termini d’un mes, ens faci 
arribar el registre de trucades dels veïns de Sants a la Guàrdia Urbana per problemes 
de convivència amb els ocupants de Can Vies, així com els expedients oberts durant 
aquest mandat, tant administratius com policials en relació a les queixes formulades 
pels veïns. 

20. – (M1923/4002) Instar el Govern municipal a presentar en el termini de 2 mesos un 
calendari de les consultes ciutadanes sobre els grans projectes de ciutat que té previst 
realitzar fins al final del mandat. 

De Regidora no adscrita:

21. – (M1923/3935) Instem el Govern Municipal a activar i ampliar el control de Guàrdia 
Urbana i Mossos d’Esquadra a la zona de la Rambla, Gòtic i Raval per actuar davant de 
captadors que ofereixen serveis de ‘Coffee Shop’ i venda de drogues a la via pública i 
fer seguiment d’aquells locals que puguin ser sospitosos de vendre drogues. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

22. – (M1923/3977) Té previst el Govern municipal, en compliment de l’art. 14 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, tornar a incloure la possibilitat tramitar de forma presencial a les OAC les 
sol·licituds de beques i ajuts, com a mesura per facilitar l’accessibilitat a la ciutadania 
amb risc d’exclusió, i com a mesura per descongestionar i evitar els problemes crònics 
de saturació del portal web? 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

23. – (M1923/3979) Quin és el capteniment del Govern Municipal sobre les queixes del SEM, 
GUB i Bombers de Barcelona de l'urbanisme d'aquest Govern Municipal que els estaria 
dificultant dur a terme les seves tasques de seguretat i prevenció amb l'eficiència i 
rapidesa necessàries? 
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

24. – (M1923/3976) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició amb número de 
registre M1923/2825, atesa a la Comissió de de Presidència, Drets de la Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció el 17 de novembre de 2021 amb el següent 
contingut:La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: PRIMER.- Reclamar al Govern municipal que iniciï, en el termini 
màxim de 3 mesos, negociacions amb el Govern de l’Estat per tal d’obtenir la cessió de 
la titularitat d’aquells edificis i terrenys, sense ús o amb un ús no adequat, que són 
propietat de l’Estat a la ciutat de Barcelona. SEGON.- Instar el Govern municipal a 
reclamar al Govern espanyol el traspàs de la titularitat de la propietat del Centre 
Comercial "El Centre de la Vila" de la Vila Olímpica del Poblenou, a l’Ajuntament de 
Barcelona, en un termini màxim de 3 mesos. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/3987) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la Proposició 
aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció del mes d'abril de 2022 amb el següent redactat: (M1923/3766) La Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda que el 
Govern municipal desenvolupi i posi en funcionament abans de l’estiu, un pla de 
seguretat i civisme al conjunt del barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, per evitar i 
prevenir els episodis d’incivisme que el veïnat de la zona pateix a causa dels botellots. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

26. – (M1923/3988) Que el Govern municipal informi de l’estat d’execució del prec acceptat 
en aquesta Comissió el passat 15 de setembre de 2021 amb el següent text: 
(M1923/2522) Que el Govern Municipal actualitzi i intensifiqui la implementació del Pla 
d’acció de senglars amb les mesures necessàries per a controlar la població dels porcs 
senglars a Barcelona, per tal de minimitzar l’impacte i el perill d’aquest animal en la 
ciutat degut a l’augment d’incidències detectades. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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