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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE MAIG DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 20 d'abril de 2022

II) Part Informativa

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

Del Grup Municipal Ciutadans:

1. – (M1923/3872) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àrea de 
Seguretat de l'Ajuntament per donar explicacions sobre les actuacions dutes a terme 
per part del Govern Municipal en relació amb els robatoris reiterats en habitatges 
situats a les zones de Pedralbes i Sarrià.

Del Grup Municipal Partit Popular:

2. – (M1923/3882) Que comparegui el responsable del Govern Municipal per tal de donar 
compte de les actuacions que té previst realitzar el govern municipal per tal de fer 
front a la inseguretat que pateixen els veïns del districte de Sarrià-Sant Gervasi i Les 
Corts. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (2021-0057) DESESTIMAR les al·legacions presentades durant el segon període 
d’informació pública al qual s’ha sotmès el Reglament de Participació Ciutadana, 
d’acord amb l’informe de la Direcció de Democràcia Activa que consta a l’expedient i 
es dona per reproduït al present acord. APROVAR definitivament Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb el text que consta a 
l’expedient. PUBLICAR el present acord així com el text íntegre del Reglament de 
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Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en la Gaseta Municipal i en el web de l’Ajuntament. 

4. – (102/2022) 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. MODIFICAR 
l'annex 4 (taules retributives) de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 
detalla a l’annex, que consta a l’expedient, amb data d’efectes 1 de gener de 2022. 
PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

5. – (22XF0063) APROVAR l'expedient 22XF0063 de reconeixement de crèdit per part de 
l'Institut Municipal d'Informàtica per un import total de 349.497,88 euros (IVA inclòs), 
atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades l'any 2021 i no reconegudes 
durant l'exercici corresponent, a favor de l'empresa Sistemas Informáticos Abiertos 
SAU, amb NIF A82733262 per les factures i els imports que consten a l’expedient. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import total de 
349.497,88 euros (IVA inclòs), a favor de Sistemas Informáticos Abiertos, amb NIF 
A82733262, amb càrrec a la partida pressupostària D/0900/22799/92612 del 
pressupost de l'exercici 2022 de l'Institut Municipal d'Informàtica. NOTIFICAR el 
present acord a l'interessat. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) 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. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

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 
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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 
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 
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condicions d’igualtat per tal de garantir els drets d’igualtat, mèrit i capacitat propis de 
l’accés a la funció pública. 

Del Grup Municipal Valents:

11. – (M1923/3879) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Instem el Govern Municipal a que creï una Unitat Especial de Metro 
de la GUB que tingui com a competència exclusiva el patrullatge del Metro de 
Barcelona durant l’horari de funcionament d’aquest servei, que es coordini amb altres 
cossos policials i amb els agents de Seguretat Privada ja existents. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

12. – (M1923/3880) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
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. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/3870) Que el govern municipal, tenint en compte els alts nivells de risc per la 
seguretat personal, comunitària i viària, elabori una proposta que restringeixi al màxim 
la circulació de Bici-taxis a la ciutat, i que ofereixi solucions socials als conductors. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/3895) Que el Govern Municipal presenti abans de la propera Comissió de 
Presidència l’informe de seguiment de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir 
la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/3874) Que l'Ajuntament de Barcelona acati, compleixi i executi la sentència 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, repeteixi la prova a l'aspirant 
de la Guàrdia Urbana a sergent i es comprometi a no tornar a vulnerar els drets 
lingüístics dels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.



CCM 5/22 Presidencia 5/6

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/3885) Instar el govern municipal a informar a aquesta Comissió de l’estat en 
que es troben les converses amb el Govern de la Generalitat i l’Estat espanyol per a la 
reforma de la Carta Municipal de Barcelona, quina ha estat la proposta d’aquest govern 
municipal així com explicar els motius i els responsables del no compliment del Decret 
252/2021, de 22 d’abril i impulsar-ne els seus continguts. 

De Regidora no adscrita:

17. – (M1923/3849) Instem el Govern Municipal a augmentar les mesures de prevenció de 
botellots en la zona del districte de Sants Montjuïc (zona del Parc del Mirador i Parc de 
la Primavera) per tal de garantir que els veïns puguin descansar. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/3868) Quin és el motiu pel qual s’ha aprofitat un òrgan de participació 
ciutadana, com són els Consells de Barri, per presentar accions de ciutat, com ara la del 
Cuidem Barcelona, un cop ja estava aprovada i presentada públicament al Parc de la 
Ciutadella, en comptes de donar prioritat a la veu i les aportacions del veïnat? 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/3894) Quin és el capteniment del Govern Municipal sobre l’ús que es dóna al 
Palauet Albèniz per part de la família reial espanyola? Quins usos públics ha donat al 
Palauet Albèniz en aquests dos mandats? Quants cops s’ha cedit a la família reial 
espanyola en aquest temps? A quins membres? Quin ha sigut el cost d’aquestes 
cessions? Continuarà permetent l’ús del Palauet Albèniz com a residència de la família 
reial espanyola? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/3875) Quina opinió us mereix l'informe del Tribunal de Comptes publicat el 28 
d'octubre de 2021? Quins són els motius pels quals la compra, a través de contractes 
de subministrament de determinats productes sanitaris necessaris per fer front a la 
COVID-19, com el gel hidroalcohòlic i els guants de nitril, es va efectuar a un preu 
superior al dels altres Ajuntaments, i per què es va emprar el procediment 
d'emergència en contractacions l'objecte de les quals no obeïa a finalitats relacionades 
amb la COVID-19?
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Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/3884) Com té previst el govern municipal, dintre de l’àmbit de la seguretat i de 
l’incivisme solucionar el tancament de les guinguetes i dels lavabos de la zona de 
Montjuïc abans de l’inici de la campanya d’estiu? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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