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

Sessió de 17 de març de 2021

ACTA

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 17 de març de 2021, s’hi reuneix la COMISSIÓ 
DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, en 
sessió extraordinària, sota la presidència de l'Im. Sr.  Regidor Albert Batlle Bastardas. 
Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Laia Bonet Rull, 
Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, 
Gemma Sendra i Planas, Marina Gassol i Ventura, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i 
Valls, Francisco Sierra López i Josep Bou Vila, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. 
Anna Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents la Ima. Sra. Eva Parera Escrichs i el Sr. Pedro Velázquez 
Moreno, Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. Marc Serra Solé, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa 
Massons i Manuel Valls Galfetti.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons 
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

La Secretària constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la 
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala 
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

S'obre la sessió a les 09.00 h.

Part d'impuls i control

Proposició / Declaració de Grup

Dels Grups Municipals Ciutadans i Partit Popular: 

Única. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 
acorda: La necessitat de finalitzar amb l'escalada de violència que està patint la ciutat 
de Barcelona i, en concret: la convocatòria de la junta extraordinària de seguretat 
local, la presentació d'un informe detallat amb la relació de danys que s'han 
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ocasionat, la valoració de les possibles actuacions a nivell judicial per part de 
l'Ajuntament de Barcelona per personar-se com acusació particular en la reclamació 
dels danys ocasionats, tant en el mobiliari i béns públics, com en locals comercials, 
d'oci i altres propietats particulars, l'explicació de les mesures que s'han acordat o es 
té previst acordar amb la Generalitat de Catalunya per posar fi a aquesta situació i 
dels recursos econòmics i reforços que té previst l'equip de govern destinar a curt 
termini per mantenir la seguretat dels barcelonins. 

Intervenen la Sra. i els Srs. Sierra, Bou, Coronas, Martí Galbis, Parera i Batlle.

Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi, desfavorable 
de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i 
l'abstenció de Junts per Catalunya. REBUTJADA

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 9.45 h. 
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