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

Sessió ordinària de 21 de setembre de 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 13 de juliol de 2022

II) Part Informativa

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

1. – Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat. 

2. – Gestió de les incidències dels sistemes informàtics de l'Ajuntament. 

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/4299) Que comparegui el responsable municipal de l'àrea de Seguretat de 
l'Ajuntament per donar explicacions sobre les mesures que té pensat dur a terme el 
Govern Municipal respecte a la persona que va expulsar membres de la UREP de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona de les passades festes de Sants-Montjuïc.

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (2286/22) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona al 
Sr. Jaume Sisa, per la seva trajectòria com a cantant – trobador de les galàxies, poeta, 
músic i element original que al llarg de dècades ha ajudat a la consolidació de la cançó 
catalana. 

5. – (E220195) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Sra. Alexia Putelles, com a 
referent de ser la jugadora de futbol català més reconeguda i amb millor trajectòria 
esportiva de la història i que s’ha destacat pel seu compromís social i comportament 
exemplar dins i fora de les pistes. 



2/7
CCM 8/22 Presidencia

6. – (E220196) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Sra. Laia Palau, com a 
referent de ser la jugadora de basquetbol català més reconeguda i amb millor 
trajectòria esportiva de la història i que s’ha destacat pel seu compromís social i 
comportament exemplar dins i fora de les pistes 

7. – (1/2022-1 SD) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel funcionari amb número 
de matrícula 20921 contra l’acord aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 25 de 
març de 2022, atès que, d’acord amb l’informe jurídic que consta a l’expedient, no 
concorren els requisits necessaris per atorgar la Medalla al mèrit, en la categoria 
d’argent per la via de l’art. 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, sinó que, al tractar-se d’un funcionari de carrera que 
ocupa un lloc amb la categoria d’administratiu, li corresponia l’atorgament de la 
medalla en virtut dels apartats tercer i sisè de la Disposició Addicional del citat 
Reglament. 

8. – (143/2022) APROVAR el Manual de Valoració de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 
Barcelona, tal i com consta a l’annex d’aquest expedient. PUBLICAR aquest acord i el 
seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

9. – (149/2022) MODIFICAR els annexos 1, 2 i 3 i 4 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. PUBLICAR aquest acord i els seus 
annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. FACULTAR el Gerent de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu per dur a terme les actuacions necessàries per donar 
compliment als acords adoptats pel que fa a la modificació de l’annex 3 de categories. 

10. – (516/2021 DSAJ) APROVAR definitivament 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. COMUNICAR aquest acord a la Direcció 
General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i PUBLICAR-LO al Butlletí 
Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal. 

11. – (16/22) DOTAR els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost 
municipal de l’any 2022: 0703/22708/16011 i 0703/22708/16221, segons el detall que 
consta a l'expedient, document l’Annex I, per fer front a les despeses contretes en 
exercicis anteriors. 

12. – (22XF0559 i altres) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 22XF0559, 
22XF0560, 22XF0561, 22XF0579, 22XF0580, 22XF0586, 22XF0587, 22XF0588, 
22XF0591, 22XF0592, 22XF0593, 22XF0594, 22XF0595, 22XF0598, 
22XF0600,   22XF0601, 22XF0602, 22XF0603, 22XF0604, 22XF0606, 22XF0607, 
22XF0621, 22XF0686, 22XF0687 i 22XF0689 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 
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indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2022, i a les 
aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

13. – (22XF0219 i altres) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 22XF0219, 
22XF0220, 22XF0325, 22XF0326, 22XF0327, 22XF0663, 22XF0664, 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

14. – (010/2022/DSSG) APROVAR inicialment la modificació de l’article 10.3 i de la Disposició 
Addicional Tercera del Reglament Orgànic Municipal per tal d’aplicar la possibilitat 
d’assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per mitjans electrònics als 
membres de les Comissions del Consell Municipal i de la Comissió de Govern; APROVAR 
inicialment la modificació de l’article 17.2 apartat 9 de les Normes Reguladores del 
funcionament dels Districtes (aprovades definitivament per acord del Plenari del 
Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, pel que fa al seu Títol II, 
per acords del mateix òrgan de 30 de maig de 2008 i de 14 de juliol de 2015) per tal 
d’aplicar la possibilitat d’assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per 
mitjans electrònics als membres del Plenari del Consell de Districte, de les Comissions 
Consultives de Govern i de la Comissió de Govern del Districte; SOTMETRE-LES a 
informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò previst a 
l’article 178. 1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del propi Reglament Orgànic 
Municipal.

15. – (18002353L01-006) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18002353L01-006 que té per objecte a l'adquisició de serveis de sistemes 
informàtics per realitzar contractació pública electrònica (LOT 1: Expedient electrònic 
de contractació), adjudicat a l'empresa GUADALTEL SA, amb NIF A41414145, per un 
import màxim de 79.950,75 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 79.950,75 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 66.075,00 euros i import IVA de 13.875,75 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 0705. FIXAR en 
3.303,75 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva i comparegui a les dependències 
de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva 
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formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/4279) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal per tal de revertir les dades de fets 
delictius i per tal d’informar convenientment a la ciutadania desenvolupi les següents 
propostes: Aprofitant les noves promocions d’agents de la Guàrdia Urbana es consolidi 
i augmenti el nombre d’agents en: 1) Els districtes on més han augmentat en % els fets 
delictius. 2) Les Unitats Nocturnes fins a aconseguir una Unitat Nocturna pròpia per 
cada districte. 3) Les unitats de la Policia de barri per tal d’ampliar els agents destinats 
a cada barri. 4) Els agents dedicats al pla de prevenció, detecció i atenció de les 
violències masclistes. Que es desenvolupi el Pla de col·laboració amb les altres policies 
metropolitanes i que es continuï reforçant la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/4301) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que pel Govern Municipal es procedeixi a la constitució d'una taula 
de treball amb els Grups Municipals per a l'estudi i la solució de la pèrdua d'autoritat 
per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/4293) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: 1- Instar el Govern Municipal a fer les gestions necessàries per 
afavorir que Barcelona pugui ser la seu de l'Agència Estatal de Salut pública (AESAP). 2.-
Treballar conjuntament amb la Generalitat i les entitats i professionals de les societats 
científiques les mesures addicionals a aplicar per tal d’ aconseguir-ho. 3.- Demanar al 
Govern de L’Estat el suport a Barcelona com a destí de l’Agència Estatal de Salut 
Pública i treballar conjuntament per crear les millors condicions que facin possible la 
seva ubicació a la nostra ciutat. 

Del Grup Municipal Valents:

19. – (M1923/4288) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció insta el Govern municipal a promoure campanyes de seguretat per 
incentivar als ciutadans, que són víctima d’un delicte, a denunciar el fets davant 
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i així realitzar una estadística més acurada de les 
dades reals dels delictes a Barcelona. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/4272) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: 1. Instar el govern de l'Estat a garantir el dret de sufragi universal 
de totes les ciutadanes i ciutadans cegues en les properes eleccions municipals, del 
maig del 2023, ja sigui adaptant-ne el procediment o facilitant-los els kits específics de 
votació, tal i com ja s’ha fet en altres municipis. 2. En el cas que el govern espanyol no 
garanteixi aquest dret, instar el govern municipal a seguir l'exemple dels municipis 
catalans que ja ho van fer ara fa quatre anys fent-se càrrec del procediment necessari 
per tal de garantir el dret de sufragi universal de totes les ciutadanes i ciutadans cegues 
de Barcelona en les properes eleccions municipals, del maig del 2023. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

21. – (M1923/4274) Que el Govern municipal dugui a terme campanyes de civisme 
necessàries, tot establint un protocol d’actuació, per tal de prevenir, protegir i 
mantenir restaurats els elements patrimonials afectats per actes vandàlics. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/4281) Que el govern municipal valori la sentència i informi de quines mesures 
pensa dur a terme per tal de rescabalar a la ex regidora Itziar González, pels danys 
morals i econòmics, i les mesures perquè un cas així no torni a succeir. 

23. – (M1923/4283) Que en relació a les obres de la Gran Via a l'alçada del carrer Ciutat de 
Granada, a les Glòries, el govern municipal: 1- Informi i faci públics els estudis realitzats 
que avalen la seguretat viària dels ciclistes i vianants a l'entorn de les Glòries. 2- Que 
estableixi elements de seguretat per garantir la integritat dels ciclistes que actualment 
circulen entre dos carrils bus. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

24. – (M1923/4300) Que es procedeixi per part del Govern Municipal a la retirada 
immediata de la pàgina web personal de l'alcaldessa de Barcelona dins de la pàgina 
web de l'Ajuntament.

De Regidora no adscrita:

25. – (M1923/4289) Instem el Govern municipal a promoure campanyes de seguretat per 
incentivar als ciutadans, que són víctima d’un delicte, a denunciar el fets davant 
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i així realitzar una estadística més acurada de les 
dades reals del delictes a Barcelona. 
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d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/4275) Quina és la valoració que fa el Govern municipal de les mesures de 
convivència preses durant l’estiu (restricció d’horaris, inspecció de llicències, etc.) per a 
totes les zones determinades a la mesura de govern de les zones convivencialment 
tensionades de la ciutat? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

27. – (M1923/4298) És cert que es donen instruccions des de l'àrea de seguretat i prevenció 
de l'Ajuntament perquè els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona imposin més 
sancions als ciutadans?

Del Grup Municipal Partit Popular:

28. – (M1923/4294) Quin expedient i/o investigació interna s’ha obert per tal d’aclarir 
l’incident ocorregut entre la gerent del Districte de Sants-Montjuïc i la Guàrdia Urbana 
amb motiu de les festes de Sants i en virtut del qual es va convidar als agents de la 
UREP a abandonar el recinte del parc industrial de la Plaça Espanya? 

29. – (M1923/4296) Quins han estat els acords, les prioritats i els acords sobre inversions 
previstes de la Generalitat a la ciutat de Barcelona resultants de la reunió de la 
Comissió Mixta celebrada al mes de juny entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, així com el grau de compliment dels convenis socials, 
educatius i sanitaris i la programació d’execució de les inversions a realitzar a la ciutat 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

30. – (M1923/4273) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec amb número de registre 
(M1923/1992), atès a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció, el 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:

31. – (M1923/4280) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició / Declaració de Grup 
aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció, el 18 de maig de 2022 amb el següent contingut: (M1923/3893) La Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: Que el 
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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. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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