
Secretaria General

CCM 1/22 Presidencia 1/3

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE GENER DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de desembre de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

3. – (2021-0057) APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb l’establert a l’article 111 del Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona (ROM); SOTMETRE’L a informació 
pública per un període de 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació 
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb 
l’establert als articles 49.b) de Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i 112 del ROM. 
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:

4. – (M1923/3103) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar al govern municipal a: PRIMER.- Presentar un 
informe als grups municipals de l’oposició i comparèixer per explicar-lo, amb temps 
suficient d’intervenció per part de l’oposició, on s’analitzin detalladament les causes 
dels incendis esdevinguts en pisos i locals de la ciutat de Barcelona en els darrers dies, i 
s’exposin les línies, actuals i futures, d’actuació en prevenció d’incendis en immobles. 
SEGON.- A parit de l’informe presentat, estudiar la necessitat i la viabilitat, amb el 
conjunt de serveis implicats de l’Ajuntament i de la Generalitat ( SPEIS, Drets Socials, 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona, Districtes, Inspecció Tècnica d’edificis, etc...), de 
realitzar un d’un pla d’inspeccions a les finques més antigues de la ciutat on se 
n’avaluïn els riscos, es tinguin en compte els casos de pobresa energètica, risc 
d’esfondraments, calcinacions, salubritat i seguretat de les finques inspeccionades, i 
que prenguin les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat del veïnat. Que 
també es pugui informar de la relació entre els incendis als habitatges i infrahabitatges 
i les condicions socials i econòmiques. 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

5. – (M1923/3108) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció acorda la realització de totes les accions que siguin oportunes i necessàries 
per part del Govern Municipal de l'Ajuntament de Barcelona i, en concret, del Tinent 
d'Alcalde de l'àrea de seguretat perquè cessin de forma immediata els reiterats talls de 
circulació i de pas a l'avinguda Meridiana de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

6. – (M1923/3127) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Instar el Govern Municipal a adoptar els protocols de seguretat, de 
vigilància i prevenció necessaris per tal d’evitar les ocupacions dels immobles de 
titularitat municipal, en coordinació amb els cossos policials competents. Mostrar el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona a tots aquells veïns i veïnes així com els 
comerciants que s’hagin vist afectats per les actuacions violentes que s’han produït els 
darrers dies. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

7. – (M1923/3097) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a implementar un Pla de prevenció específic en la 
Muntanya de Montjuïc i entorn per evitar l’ocupació il·legal i la proliferació 
d’assentaments conflictius i/o mafiosos. 

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 Barcelona en Comú:

8. – (M1923/3129) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: PRIMER. Reiterar el compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb 
els Plans de Desenvolupament Comunitari de la ciutat. SEGON. Dotar d’un marc de 
major estabilitat i reconeixement als Plans de Desenvolupament Comunitari de la 
ciutat a llarg termini. TERCER- Instar el Govern de la Generalitat a l’increment de la 
dotació pressupostària dedicada als Plans de Desenvolupament Comunitari de 
Barcelona. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/3120) El ple de la Corporació proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació 
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que tingui com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es 
Satty i els serveis secrets espanyols. SEGON.- Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat 
que investigui les declaracions efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i 
impulsi la corresponent investigació judicial dels fets que van desencadenar els 
atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. TERCER.- Sol·licitar al Gobierno de 
España que procedeixi a desclassificar com a matèria reservada a l’empara de la Llei 
sobre Secrets Oficials els documents incautats a l’excomissari Villarejo que tinguin 
relació amb els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. QUART.- Instar al 
Govern de la Generalitat a emprendre les accions necessàries per a acompanyar a les 
víctimes de l’atemptat en el procés per fer efectiu el dret a la justícia, que inclou el dret 
a la veritat i a la reparació. CINQUÈ.- Donar suport a les víctimes i a les seves famílies, 
reconèixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i altres 
agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció. SISÈ.- Tenir sempre 
present la memòria de les víctimes del 17 i 18 d’agost i vetllar per preservar la seva 
memòria i dignitat. SETÈ.- Que s’informi del present Acord a totes les ciutats natals de 
les víctimes dels atemptats. 

EL SECRETARI GENERAL
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