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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE JULIOL DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de juny de 2022 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

13. – (12/2022) APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i 
Venda d’Animals (OPTVA); SOTMETRE-LA a informació pública per un període de 30 
dies, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/4124) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda que el govern municipal reforci el serveis del cos de la Guàrdia 
Urbana durant els mesos d’estiu i convoqui els grups municipals per analitzar i abordar 
les futures negociacions amb els representants socials de la Guàrdia Urbana per tal 
que, entre els mesos de juny i setembre, es garanteixi que els efectius del cos de la 
Guàrdia Urbana siguin suficients i puguin ser superiors en nombre als actuals. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/4114) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a que aprovi i posi en marxa un pla antirobatori 
de motocicletes estacionades a la via pública, que inclogui: - La intensificació del 
nombre d'efectius policials de la Guàrdia Urbana encarregats de la vigilància dels 
vehicles estacionats a la via pública. - La coordinació dels diferents cossos policials de la 
Guàrdia Urbana amb Mossos d’Esquadra amb la finalitat d'interceptar possibles 
robatoris i bandes actuants i, alhora, poder recuperar el màxim nombre de vehicles 
sostret.
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Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es 
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes 
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència 
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/4107) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda, que davant de la massacre de la tanca de Melilla, considera 
imprescindible: - Mostrar la seva absoluta condemna a l’assassinat el dia 24 de juny de 
37 persones a la frontera espanyola-marroquina. - Exigir la rectificació de les 
declaracions elogioses amb les actuacions policials del president del Govern espanyol, 
Pedro Sánchez, respecte dels fets ocorreguts. - Exigir l’esclariment total dels fets 
ocorreguts i la depuració de responsabilitats. - Exigir a les autoritats marroquines la 
identificació de les víctimes, el tractament respectuós dels cossos sense vida, buscar el 
consentiment dels seus familiars en els enterraments i assegurar alhora la possibilitat 
de repatriar els cossos de les persones assassinades a les seves famílies. - Instar el 
Govern espanyol a garantir, sense fer discriminacions per raó d’origen, tant el dret 
efectiu d’asil com la resta de drets humans que les persones desplaçades forçosament 
veuen vulnerats reiteradament i sistemàtica. 

Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat : Recorda la 
figura de Miguel Ángel Blanco en l’any del 25è aniversari del seu assassinat a mans de 
la banda terrorista ETA, així com la figura de totes i cadascuna de les víctimes de la 
banda terrorista ETA i es suma al seu record i al de la seva família, així com als actes 
commemoratius que s’estan celebrant a tota Espanya. Expressa la solidaritat i el 
reconeixement a totes les víctimes i a les seves famílies que durant anys han patit el 
terrorisme d’ETA, ja que elles representen la defensa de la llibertat i de l’estat de dret. 
Manifesta des de la unitat la condemna davant qualsevol forma de terrorisme que 
només condueix al patiment i al dolor. Reivindica la unitat de totes les forces 
democràtiques i dels ciutadans entorn l’anomenat Esperit d’Ermua, el naixement del 
qual va significar l’inici de la fi de la banda terrorista ETA. 
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