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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE MAIG DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 20 d'abril de 2022 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

6. – (516/2021 DSAJ) APROVAR INICIALMENT el Plànol de delimitació de les mesures de 
prevenció dels incendis forestals al municipi de Barcelona, elaborat d’acord amb el que 
disposa la normativa sectorial d’aplicació i SOTMETRE’L a informació pública pel 
període d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal, a efectes 
de la presentació d’al·legacions. 
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:

7. – (M1923/3866) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Acompanyar a la campanya que ha d’impulsar les mesures per 
reduir la contaminació acústica de la ciutat (Zones Tensionades Acústicament en Horari 
Nocturn), d’una altra paral·lela més intensiva, amb la voluntat d’acabar amb els focus 
de problemes de convivència, incivisme i excés de soroll que contempli diverses 
accions transversals, durant un mínim de 6 mesos consecutius. Tals accions haurien de 
ser, com a mínim: a. Reforçar la presència de Guàrdia Urbana durant un període mínim 
de 6 mesos amb dispositius de saturació policial i sancions administratives tal com 
disposen les ordenances municipals als llocs determinats com a zones tensionades. b. 
Coresponsabilitzar els gestors de locals amb terrassa o d’oci nocturn dels excessos 
generats en els seus espais, després de la col·locació dels sonòmetres previstos a la 
Mesura de Govern. c. Revisar les ordenances municipals per tal que les botigues 
d’alimentació no puguin vendre alcohol d’alta graduació ni begudes fredes de baixa 
graduació a partir de les 21h, així com ubicar les begudes alcohòliques en espais no 
visibles des del carrer. d. Acompanyar les accions d’una campanya de comunicació de 
gran difusió als mitjans de comunicació i amb senyalització específica en les Zones 
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Tensionades Acústicament en Horari Nocturn, indicant de manera clara les activitats no 
permeses i el volum de soroll màxim acceptat i l’import de la sanció que li correspon a 
cada infracció. e. Crear un espai d’informació, comunicació i mediació amb els veïns, 
veïnes i entitats de les zones Zones Tensionades Acústicament en Horari Nocturn. f. 
Implementar un dispositiu de neteja específic de l’espai públic en l’horari de tancament 
de les activitats permeses. g. Aplicar mesures de pressió i sanció a la venda ambulant 
de begudes alcohòliques. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

8. – (M1923/3893) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal impulsi mesures de protecció del 
patrimoni històric de la ciutat, amb l’increment de la prevenció coordinant els cossos 
de seguretat de la ciutat, aplicant estrictament l’Ordenança de mesures per fomentar i 
garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona i creant operatius de 
vigilància en zones d’especial interès patrimonial, edificis catalogats i protegits. Que 
se’ns presenti un informe en la comissió del mes de setembre sobre els atacs i actes 
incívics que ha rebut el patrimoni de la ciutat en aquest mandat i les actuacions de 
seguretat dutes a terme per trobar-hi solució i prevenir futurs atacs i actes vandàlics. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/3873) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal elabori, aprovi i apliqui un pla contra els 
botellots a la ciutat de Barcelona durant la campanya d'Estiu 2022, amb l'objectiu de 
lluitar contra l'incivisme i garantir el descans dels veïns. Així mateix, el pla ha de 
contemplar un augment de la presència d'agents de la Guàrdia Urbana, així com la 
coordinació d'efectius entre els diferents cossos policials.

Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/3886) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda instar el govern municipal a que en els processos d’accés a la funció 
pública es garanteixi els drets dels ciutadans a utilitzar la llengua castellana en 
condicions d’igualtat per tal de garantir els drets d’igualtat, mèrit i capacitat propis de 
l’accés a la funció pública. 

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 Partit dels Socialistes de Catalunya:

12. – (M1923/3880) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
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i Prevenció acorda que l’Ajuntament de Barcelona insti el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya a que es garanteixi la dotació pressupostària suficient per la 
consolidació i manteniment en caràcter permanent del funcionament del segon Jutjat 
per delictes lleus a la ciutat de Barcelona. 

EL SECRETARI GENERAL
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