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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE FEBRER DE 2022 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 19 de gener de 2022 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
1. –  (M1923/3390) Que comparegui la persona responsable del Govern municipal per tal 

d’informar sobre la situació actual de les negociacions amb l’Estat espanyol pel 
tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca.  

 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

  
2. –  (0429/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Francisco Ibáñez 

Talavera, per la seva incansable i intensa trajectòria creativa, com a referent del món 
de l’humor i del còmic al nostre país.  

 
3. –  (0430/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Miguel Gallardo Paredes, 

per la seva contribució a la memòria gràfica d’un moment crucial en la història de la 
nostra ciutat i, de tot el país; per anar més enllà, i saber transmetre la més senzilla 
realitat – sovint reflex de les crueses de la nostra vida quotidiana- a través d’una gran 
sensibilitat plasmada en les seves il·lustracions; i, sobretot, per la seva generositat i el 
seu compromís, sempre presents en la seva obra.  

 
4. –  (02/2022) ATORGAR el Títol Honorífic Amiga de Barcelona a la Sra. Gaia Lucilla Danese 

per la seva vinculació a la ciutat de Barcelona i la seva tasca de més de 4 anys de 
creació de vincles entre les ciutats italianes i la nostra ciutat, que han ajudat a 
promocionar les relacions i el talent italo-barceloní.  
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5. –  (1/2022 SD) ATORGAR  la Medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria d’argent, als 
membres del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament que 
figuren en la relació que consta a l'expedient, per haver prestat serveis  sense 
interrupció durant 35 anys, sense cap nota desfavorable en els seus expedients 
personals, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, el dictamen de la 
Comissió d’Honors i Recompenses i amb allò previst a l’article 4.2.2 apartat b) del 
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 d’argent a l’article 5 del mateix Reglament.  

 
6. –  (2/2022 SD) ATORGAR la Medalla al Mèrit en la categoria de bronze, en la modalitat de 

placa de reconeixement i a títol honorífic, a l’Escola Collaso i Gil, d’acord amb allò 
previst a la Disposició Addicional, apartat 4, del Reglament d’honors i recompenses 
dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, aprovat per acord del Consell Plenari Municipal de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement de l’especial 
suport prestat al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i la 
seva col·laboració compartint coneixement i facilitant recursos per garantir la formació 
dels membres del cos.  

 
7. –  (10/2022) MODIFICAR els annexos 1, 2 i 3  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 als annexos, que consten a l’expedient. AUTORITZAR les adaptacions de llocs i 
categoria a les persones de l’àmbit del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament afectades per les modificacions en els annexos 1 i 3. PUBLICAR 
aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal.  

 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
c) Proposicions 

 
V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
8. –  (M1923/3384) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda instar el Govern municipal a: 1. Assignar la dotació pressupostària 
necessària per tal que estigui enllestida la  redacció del Projecte Executiu del nou Arxiu 
Municipal de Barcelona a Can Batlló abans que acabi el present mandat, amb el triple 
objectiu de: -   rehabilitar la nau central de l’emblemàtic edifici patrimonial, -   crear un 
nou Arxiu de la Ciutat que conservi i difongui l’immens patrimoni documental barceloní 
i que proporcioni a la ciutadania les condicions òptimes per a la seva consulta de 
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manera presencial o en línia, i -   dotar la Bordeta d’un equipament cultural de 
referència per al conjunt de la ciutat; i 2. Definir un calendari detallat de les diferents 
fases de realització de les obres, d’acord amb l’exigència financera del projecte i les 
possibilitats pressupostàries de l’Ajuntament durant els propers anys.     
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
9. –  (M1923/3398) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció insta el Govern Municipal a, en el marc del Pacte per la seguretat a 
Barcelona, incorporar al Pla d'Actuació Municipal (PAM), al Pla de seguretat local, al Pla 
de convivència i al Pla director de la Guàrdia Urbana de Barcelona, les aportacions i 
mesures concretes que figuren al Pla local integral de seguretat ciutadana de 
Barcelona, annexat a la present proposició i del qual tots els grups del consistori en 
tenen còpia. 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
10. –  (M1923/3411) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda instar el govern municipal a respectar el Codi Ètic i de Conducta en 
l’àmbit de les contractacions del personal de l’Ajuntament evitant els conflictes 
d’interessos personals de tot tipus i a no atorgar subvencions directes en aquells casos 
en què hi hagi un informe desfavorable de l’Interventor.  
 
Del Grup Municipal Valents: 

 
11. –  (M1923/3378) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda instar el Govern Municipal a prendre les mesures necessàries  des 
de   l’àmbit de la seguretat (fins que no s’urbanitzi la zona) per acabar amb l'incivisme i 
inseguretat que pateixen els veïns, que denuncien que al no treure's la llosa de la 
ronda de Sant Antoni i quedar com una zona sense trànsit descuidada, ha donat lloc 
que s'hagi anat gestant com un punt negre on es fan activitats il·lícites com la venda 
d'alcohol, drogues i de tota mena d'objectes que han estat robats o trets dels 
contenidors creant un nou "mercat de la misèria”.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
12. –  (M1923/3400) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda: Que l’Ajuntament de Barcelona insti la Fiscalia Superior de 
Catalunya a efectes que emeti instruccions en sentit similar a aquelles emeses per les 
Fiscalies de les Illes Balears de data 10 de juny de 2019  i València de data 20 d’agost de 
2020 i, en general, que contemplin totes aquelles actuacions al seu abast i 
encaminades a donar una resposta ràpida i eficaç a efectes de combatre el fenomen de 
les okupacions delictives.  
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c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
13. –  (M1923/3386) Que el Govern municipal insti el Consorci del Parc de Collserola a 

incrementar els serveis de prevenció d’incendis i neteja dels espais, vigilància i control, 
i l’Ajuntament de Barcelona incrementi i millori la neteja de les vores del Parc.  
 

14. –  (M1923/3388) Que el Govern municipal reforci la vigilància a l’àmbit del carrer d’Enric 
Granados, per tal de garantir el compliment de les ordenances municipals, 
especialment pel que fa a evitar la sortida al carrer amb begudes i el consum a la via 
pública; control dels aforaments i les activitats permeses; la desocupació de la via 
pública per part dels clients un cop l’establiment ha tancat les seves portes; i 
implementar un equip de mediació entre els veïns i veïnes i els locals d’oci i 
restauració.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
15. –  (M1923/3401) Que en el termini de tres mesos es presenti en aquesta Comissió de 

Presidència un informe sobre l’estat de les incidències dels sistemes informàtics de 
l’Ajuntament de Barcelona en el darrer any amb el nombre de queixes rebudes, de 
quin tipus han sigut, quina ha sigut la mitjana de temps en resoldre-les, quines han 
quedat sense resoldre i el motiu, millores introduïdes en el sistema per evitar més 
problemàtiques i atacs externs i interns que hagin rebut els sistemes.  
 

16. –  (M1923/3403) Que a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció del mes de març de 2022, el govern municipal presenti un 
informe sobre el paper dels vehicles de mobilitat personal en la seguretat viària de la 
ciutat de Barcelona, on es recullin les següents qüestions: La previsió d’obligar a fer ús 
del casc de seguretat als usuaris del bicing i les bicicletes de lloguer. Les gestions 
realitzades i el calendari previst per tal de concretar l’obligatorietat de portar casc de 
seguretat per part dels conductors de vehicles de mobilitat personal que encara no 
estan obligats a fer-ho. Les gestions realitzades i el calendari previst per tal de 
concretar l’obligatorietat de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. Les 
mesures preses per reduir l’increment de la sinistralitat provocat pels vehicles de 
mobilitat personal, els indicadors per avaluar-ne els seus resultats i els recursos que 
s’hi destinaran. Les gestions realitzades i la previsió d’implementar un sistema 
d’identificació als vehicles de mobilitat personal per tal que aquests puguin ser 
identificats en cas de cometre una infracció.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
17. –  (M1923/3395) Que el Govern Municipal garanteixi els drets de la ciutadania que 

intervé en castellà als òrgans de participació dels districtes i que, d'aquesta manera, es 
compleixi amb l'obligació de facilitar la informació en les dues llengües oficials de 
Catalunya, en aquest cas, les actes dels òrgans esmentats. 
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Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
18. –  (M1923/3410) Instar el govern municipal a incorporar en la pàgina web de 

transparència una fitxa de cadascun dels immobles titularitat de l’Ajuntament en la que 
es faci constar la data d’adquisició dels immobles, l´ús i el règim legal actual dels 
mateixos.  
 
De Regidora no adscrita: 

 
19. –  (M1923/3381) Instem el Govern Municipal a coordinar-se amb la tinència de drets 

socials i amb els diferents cossos de seguretat per tal de poder establir les mesures 
d’actuació i prevenció davant l’increment de delictes sexuals a la ciutat de Barcelona.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
20. –  (M1923/3397) Quines explicacions pot oferir l'equip de govern en relació a la notícia 

sobre la concessió d'aquesta nova cessió d'ús, per quatre anys més, del local okupa 
“Casal Popular Tres Lliris” i quines implicacions econòmiques o de qualsevol altra mena 
comporta aquesta per a l'Ajuntament? 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
21. –  (M1923/3412) Quins protocols i quines actuacions està portant a terme l'Ajuntament 

de Barcelona amb el Consorci del Parc Natural de Collserola per tal de controlar la 
població de porcs senglars?  
 
Del Grup Municipal Valents: 

 
22. –  (M1923/3392) Quines mesures o accions conjuntes amb altres municipis, institucions o 

consorcis, així com també amb experts en prevenció i extinció d’incendis s’han adoptat 
per reduir el perill, evitar l’exposició de bens i serveis mitjançant una planificació 
adequada, minimitzar la vulnerabilitat dels elements exposats i augmentar la capacitat 
de resposta en funció del nivell del risc al Parc Natural de la Serra de Collserola?   
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


