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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE GENER DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 15 de desembre de 2021

II) Part Informativa

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

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (040/2021) DEIXAR sense efecte el nomenament de la Sra. Natàlia Ferré Giró com a 
Adjunta al Síndic de Greuges de Barcelona. NOMENAR la Sra. Eva Maria Garcia Chueca 
Adjunta al Síndic de Greuges de Barcelona. 

2. – (1/2022) MODIFICAR l’annex 2 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. APROVAR l'increment del 2% de les taules 
retributives municipals respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021 i amb efectes 
d'1 de gener de 2022 d'acord amb el que preveu la Llei 22/2021 de 28 de desembre de 
Pressupostos Generals de l'Estat, i conseqüentment 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; AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no 
resulti d'aplicació les vigents taules retributives de l'Ajuntament de Barcelona a aplicar 
un increment del 2% a les retribucions del personal d'acord amb la llei 22/2021 de 28 
de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat; 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
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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. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

4. – (M1923/3103) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar el govern municipal a: PRIMER.- Presentar un 
informe a la propera comissió i compareguin per explicar-lo, amb temps suficient 
d’intervenció per part de l’oposició, on s’analitzin detalladament les causes i es proposi 
un pla de prevenció, davant els múltiples incendis esdevinguts en pisos i locals de la 
ciutat de Barcelona. SEGON.- Dotar al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de 
Barcelona dels mitjans necessaris per tal de realitzar un pla d’inspeccions a les finques 
més antigues de la ciutat i n’avaluïn els riscos, i 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. TERCER.- Que s’informi de la relació entre els incendis als habitatges i 
infrahabitatges i les condicions socials i econòmiques. 

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 
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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. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

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) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció proposa l’adopció dels següents acords: PRIMER.- Sol·licitar al Congrés dels 
Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació que tingui com a finalitat investigar 
les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els serveis secrets espanyols i 
les possibles responsabilitats d’aquests i altres estaments estatals en la comissió dels 
atemptats. 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 encautats a l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els 
atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. QUART.- Instar el Govern de la 
Generalitat a emprendre les accions necessàries per a aclarir la veritat sobre l’eventual 
responsabilitat del CNI i altres estaments estatals en l’atemptat del 17 d’agost, arribant 
a quantes instàncies siguin a l’efecte necessàries. 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. 
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c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/3112) Que el govern municipal agilitzi el pagament de les subvencions 
atorgades a les entitats del tercer sector, en un termini màxim de 3 mesos. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/3119) Que el govern municipal expliqui el seu capteniment sobre els motius 
pels quals la inseguretat continua essent el principal problema de la ciutadania de 
Barcelona i de l’augment d’aquesta sensació els darrers mesos. 

12. – (M1923/3124) Que l’Ajuntament de Barcelona insti l’IMT a trobar una solució legal per 
tal que els taxistes tinguin la possibilitat d’instal·lar càmeres de seguretat dins del taxi 
tot respectant la legislació de protecció de dades i consentsuant-lo amb el sector 
afectat. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/3107) Que el Govern Municipal procedeixi a la incorporació al nou reglament 
d'honors i distincions de l'Ajuntament de Barcelona d'un apartat relatiu a l'àmbit 
subjectiu d'aplicació on quedi de manifest que “amb la finalitat de garantir una 
uniformitat dels criteris d'atorgament dels honors i distincions que pot concedir 
l'Ajuntament de Barcelona, el present reglament s'aplicarà tant a l'Ajuntament com als 
Districtes”. D'aquesta manera, s'aconsegueix una homogeneïtzació de criteris per 
atorgar honors i distincions.

De Regidora no adscrita:

14. – (M1923/3073) Instem el Govern Municipal a fer les coordinacions necessàries per tal 
d’augmentar la seguretat a la zona de la Muntanya de Montjuïc i a enfonsar la 
“barraca” que va ser un punt de venda de droga i que va ser desmantellada al mes de 
juny i que continua tenint l’intent d’ocupació amb el risc que pot comportar per la 
seguretat i civisme de la zona com ja ha passat en altres ocasions. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/3113) Pensa el govern municipal reforçar les Oficines d’Atenció Ciutadana per 
millorar l’accessibilitat a tots els tràmits municipals? 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/3105) Quines accions té previst realitzar el Govern Municipal, en especial, el 
Tinent d'Alcaldia de l'àrea de seguretat, per dotar d'eines legals, com a mesures de 
seguretat, als propietaris dels immobles que se senten insegurs, tenen por o han estat 
víctimes d'una ocupació?

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/3126) Quan té previst el govern municipal presentar la Memòria anual 
d’activitat del Comitè d’Ètica dels exercicis 2020 i 2021? 

18. – (M1923/3128) En base a quins criteris i Informes jurídics, l’Ajuntament de Barcelona ha 
prorrogat el conveni de col·laboració entre la Federació d’Entitats amigues de Can 
Carol i Consolat i l’Ajuntament de Barcelona? 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

19. – (M1923/3070) Quin és el balanç que fa el govern municipal de les primeres actuacions 
dels mediadors en conflictes (prova pilot) que s’ha implementat a la zona Pere IV 
(Poblenou) i a la zona compresa entre el carrer Àlaba i Pamplona per solucionar el 
tema dels botellots? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/3102) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec amb número de registre 
(M1923/1992) atès a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció del 21 d’abril de 2021 amb el següent contingut: “(M1923/1992) 
Que en un termini de 6 mesos, el Govern municipal presenti en aquesta Comissió un 
informe sobre el seguiment i control del compliment de les clàusules d’igualtat a les 
empreses que té subcontractades, pel que fa a les treballadores i treballadors que 
presten els seus serveis a l’Ajuntament.” 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/3123) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició / Declaració de Grup 
aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció del passat 15 de desembre de 2021, amb el següent contingut: 
(M1923/2965) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda que el govern municipal elabori, amb el treball conjunt i coordinat 
dels bombers de la ciutat i els serveis tècnics d’Urbanisme i adscrits als districtes, una 
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auditoria per tal de detectar tots els infrahabitatges de la ciutat de Barcelona i avaluar-
ne el risc des del punt de vista de la seguretat i en el marc de les seves competències 
així com l’impacte d’aquestes ocupacions en les finques veïnes i prengui totes les 
mesures de seguretat al seu abast a efectes d’evitar que es puguin repetir nous 
accidents com els succeïts l’agost de 2020 a la Barceloneta o el 30 de novembre a la 
plaça Tetuan. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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