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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE JULIOL DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 15 de juny de 2022

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

1. – L'acollida a persones immigrades i refugiades. Estratègia Barcelona 2022-2025. 

2. – Taula Ciutadana per a una nit cívica i segura. 

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

3. – (M1923/4125) Que comparegui el responsable del Govern municipal de seguretat i 
prevenció per informar sobre les dades de fets delictius amb les que pugui comptar 
actualment aquest govern i comentar les causes per les quals s’han pogut arribar a 
aquestes. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (23/2022) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2022 als ciutadans, ciutadanes i 
entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, 
d’acord amb la relació que consta a l'expedient, com a mereixedors i mereixedores 
d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han 
contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. 

5. – (4/2022 SD) ATORGAR les medalles d’honor al mèrit i al sofriment, en la categoria que 
correspongui, i les plaques de reconeixement als membres de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona que figuren en les relacions que consten als expedients 42/2022 RH, 
45/2022 RH i 46/2022 RH, d’acord amb els informes que hi figuren, el dictamen de la 
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Comissió de Valoració i amb allò previst al Reglament d’Honors i Recompenses de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, 
aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 
de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per a les medalles de la 
categoria d’argent a l’article 5 del citat Reglament. 

6. – (47/2022 SD) ATORGAR la medalla d’honor al mèrit, en la categoria d’argent, a 
l’Intendent Major de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. TIP. 18476, en 
reconeixement a la seva trajectòria professional i per les nombroses intervencions en 
les quals ha destacat de forma rellevant, tot d’acord amb el dictamen de la Comissió de 
Valoració i amb el previst a l’article 4.2.2 apartat a) del Reglament d’Honors i 
Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 
de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per a les medalles de la 
categoria d’argent a l’article 5 del mateix Reglament. 

7. – (44/2022 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles d’honor al mèrit 
en la categoria d'argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona que figuren en la relació que consta a l'expedient, 
d’acord amb el dictamen de la Comissió de valoració i de conformitat amb la Disposició 
Addicional del Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement a les seves 
actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

8. – (7/2022 SD) DESESTIMAR les sol·licituds de concessió de les medalles d’honor al mèrit i 
al sofriment, en la categoria que correspongui, als membres de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona que figuren en les relacions que consten als expedients 43/2022 RH, 
47/2022 RH 48/2022 RH, 49/2022 RH, 51/2022 RH, 92/2021 RH i 120/2021 RH atès 
que, d’acord amb els informes i amb el dictamen de la Comissió de Valoració, no s´ha 
apreciat la concurrència dels requisits necessaris establerts al Reglament d’Honors i 
Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 
de maig de 2018. 

9. – (8/2021 SD) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’informació 
pública del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), en el sentit que 
es desprèn de l’informe tècnic de 27 de maig de 2022 emès pel Servei de Protecció 
Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, que figura a l’expedient; APROVAR 
definitivament el DUPROCIM amb les modificacions introduïdes; COMUNICAR aquest 
acord a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
previstos a l’article 6.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el 
contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil 
municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, i PUBLICAR-LO 
al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal 
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10. – (144/2022) MODIFICAR l’annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) de l’Acord 
del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial 
de Llocs de Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR 
aquest acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

11. – (3/2022 SD) DOTAR els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost 
municipal de l’any 2022: 0400/16200/13213, 0400/21300/13612, 
0400/21400/13211,0400/22103/13211, 0400/22610/13011, 0400/22719/13211 i 
0400/63322/13212, segons el detall que consta a l’Annex I, que forma part d'aquest 
acord a tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en exercicis anteriors. 

12. – (22XF0559,560, 561, 689, 691, 698, 722, 723 i 732) APROVAR els expedients de 
reconeixement de crèdit 22XF0559, 22XF0560, 22XF0561, 22XF0689, 22XF0691, 
22XF0698, 22XF0722, 22XF0723 i 22XF0732 pels imports, conceptes i a favor de les 
empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat 
de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports 
indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2022, i a les 
aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) 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. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

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:
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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.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/4129) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda instar el govern municipal a iniciar els tràmits legals pertinents per 
tal de modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) en el sentit d’incorporar la 
compareixença de l’Alcaldessa en el Plenari del Consell Municipal dintre dels supòsits 
legals que s’estableixin a l’efecte. 

Del Grup Municipal Valents:

17. – (M1923/4103) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: 1- Que el Govern Municipal treballi amb la Conselleria de l’interior, 
Guàrdia Urbana i el grup de seguiment de multireincidents de Barcelona dels Mossos 
d’Esquadra per elaborar un registre públic dels lladres multireincidents, amb l’objectiu 
d’elaborar cartells amb les cares dels delinqüents i distribuir-les a comerços, porteries, 
pàrquings públics, personal del transport públic. 2- Estudiar la possibilitat legal de 
distribuir aquests cartells amb les cares dels lladres multireincidents a diferents punts 
de la ciutat per alertar als ciutadans davant possibles robatoris. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

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 
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veuen vulnerats reiteradament i sistemàtica. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/4108) Que el Govern municipal endegui totes les accions comunitàries i socials 
necessàries, emprant tots els recursos dels que disposa el districte, per tal de donar 
resposta als problemes de convivència i socials que s’estan generant a la plaça del 
Dubte per l’ocupació intensiva de l’espai públic. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/4127) Que el govern municipal impulsi en col·laboració amb el sector d’oci 
nocturn i sector de la restauració, l'elaboració i difusió d’una campanya de caire 
divulgatiu per prevenir els riscos de la submissió química i traslladar a la ciutadania la 
importància de posar fre a aquesta pràctica delictiva posant èmfasi en la importància 
de no posar el focus en la víctima sinó en l’agressor i apel·lar a la col·laboració 
ciutadana. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

21. – (M1923/4113) Que l'Ajuntament de Barcelona posi a disposició tots els mitjans i 
recursos de seguretat disponibles amb la finalitat de lluitar contra les agressions 
sexuals que es produeixen a la ciutat i, especialment, a la via pública en horari nocturn i 
en zones d'oci.

22. – (M1923/4115) Que l'Ajuntament de Barcelona brindi el seu suport i la protecció al 
col·lectiu de vigilants de seguretat del metro de Barcelona i estableixi els acords de 
col·laboració pertinents conjuntament amb Guàrdia Urbana amb la finalitat d'erradicar 
les agressions i els atacs que es produeixen contra aquests. Així mateix, que es posin a 
disposició tots els mitjans de lluita contra el frau necessaris, és a dir, colar-se sense 
pagar el bitllet al metro, que és el principal motiu pel qual es produeixen les agressions 
contra els efectius de vigilància de seguretat.

De Regidora no adscrita:

23. – (M1923/4104) Instem el Govern Municipal a presentar un informe als grups municipals 
en el termini d’un mes en el que s’analitzin les actuacions realitzades per garantir el 
compliment dels articles 38 i 39 de l’ordenança de Civisme. 
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d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

24. – (M1923/4109) Amb quants agents de la Guàrdia Urbana compta la ciutat i, quin 
percentatge d’aquests estan de vacances durant els mesos de juliol i agost? 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/4123) Quina és l’opinió del Govern Municipal sobre el fet que dels deu viatges 
oficials de l’alcaldessa durant el 2021 fora de Catalunya vuit hagin sigut a Madrid i la 
majoria d’ells hagin sigut per anar a entrevistes a la televisió o a reunions amb la 
Vicepresidenta del Govern espanyol? Quins guanys per a la ciutadania de Barcelona 
s’han aconseguit en aquests viatges? Que se’ns detalli quines inversions o beneficis per 
a Barcelona s’han obtingut en cada un d’aquests viatges. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

26. – (M1923/4128) Quina valoració fa el govern municipal del funcionament dels 
anomenats “agents TIC” i quina previsió de futur té respecte a aquesta figura ? 

27. – (M1923/4133) Quines mesures té previst implementar el govern municipal des del 
punt de vista de la prevenció i de la seguretat per tal d’evitar les actuacions molestes i 
els sorolls als veïns de Can Vies? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

28. – (M1923/4126) Que el govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 
aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció del mes d’abril de 2022, amb el següent redactat: (M1923/3766) La Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda que el 
Govern municipal desenvolupi i posi en funcionament abans de l’estiu, un pla de 
seguretat i civisme al conjunt del barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, per evitar i 
prevenir els episodis d’incivisme que el veïnat de la zona pateix a causa dels botellots. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

29. – (M1923/4132) Es requereix al Govern Municipal que informi sobre les gestions 
realitzades i l’estat d’execució de la proposició aprovada en la sessió de la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 15 de 
desembre de 2021, amb el següent redactat: (M1923/2948) La Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda instar el 
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Govern municipal a elaborar, en el termini de 4 mesos, un Informe sobre la 
contractació de serveis jurídics externs per tot el Grup Ajuntament de Barcelona des 
del 2019 fins al desembre del 2021 valorant la possibilitat d’unificar aquestes 
contractacions, amb l’objectiu de racionalitzar la despesa per aquest concepte. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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