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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE JUNY DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 18 de maig de 2022 

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 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) 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 i que es
coordinin totes les administracions implicades per garantir el segon jutjat permanent a 
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 
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. 
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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. 
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