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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció, sessió de 16 de març de 2022.

Aprovació de l'acta de la sessió de 16 de febrer de 2022
Part Decisòria / Executiva
Propostes d'acord
7. (001/2022 SG) Declarar, de conformitat amb allò disposat a l'article 18.2 de les Normes
Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Arturo Carrasco García,
la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de Gràcia -per al qual fou
nomenat per Decret de l'Alcaldia de 25 de novembre de 2021, passant-lo a exercir en règim
de dedicació parcial en un percentatge del 75% per resolució del Regidor del Districte d'1 de
desembre de 2021- i l'activitat privada per compte propi de consultoria de comunicació.
Aquesta autorització resta condicionada a l'estricte compliment dels deures públics, a les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i d'altra normativa aplicable,
en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que
s'han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix.
8. (003/2022 SG) Declarar, de conformitat amb allò disposat a l'article 18.2 de les Normes
Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Miguel Martínez
Velasco, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de Sants-Montjuïc per al qual fou nomenat per Decret de l'Alcaldia de 15 de novembre de 2021, passant-lo a
exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% per resolució del Regidor del
Districte de 25 de novembre de 2021- i l'activitat privada per compte propi d'agent comercial
i explotació electrònica per tercers. Aquesta autorització resta condicionada a l'estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal de les Administracions
Públiques i d'altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores
del Funcionament dels Districtes que s'han esmentat. En tot cas, la present autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies
relatives al mateix.
9. (2021-0057) Resoldre les al·legacions presentades en termini d'informació pública que va
tenir lloc entre el 21 de gener i el 3 de març de 2022 i 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
inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona amb la
incorporació de les esmenes derivades de les al·legacions estimades de conformitat amb
l'esmentat informe, d'acord amb l'establert a l'article 111 del Reglament Orgànic Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona (ROM). Sotmetre'l novament a informació pública per un període
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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. Facultar al
Regidor de Drets de Ciutadania i Participació per tal que adopti els actes necessaris per a
l'execució d'aquest acord.
10. (20214016_21000045) Autoritzar, en virtut del que preveu l'article 195.2 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'ampliació del termini d'execució
del contracte número 21000045, que té per objecte el subministrament, mitjançant la
modalitat d'arrendament, de 4 furgonetes amb oficina d'atestats i amb distintius destinades
per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de
Seguretat i Prevenció, adjudicat a l'empresa Alphabet España Fleet Management, SA, amb
NIF A91001438, en el sentit d'ampliar el termini d'entrega dels vehicles fins l'1 d'abril de
2022, d'acord amb els informes que figuren a l'expedient; requerir el contractista per tal que
en el termini màxim de 5 dies hàbils procedeixi a formalitzar aquesta ampliació de termini.
Part d'Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d'actes d'impuls polític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
11. (M1923/3599) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: Primer.- Condemnar la invasió militar d'Ucraïna perpetrada pel Govern de
Rússia i fer una crida al diàleg per treballar, amb celeritat, per una solució diplomàtica que
posi fi a aquesta guerra. Segon.- Reclamar la convocatòria urgent del plenari del Consell
Municipal de Cooperació Internacional per tal de coordinar amb els diversos actors socials de
la ciutat les iniciatives relacionades amb l'ajuda al poble ucraïnès. Tercer.- Que el govern
municipal coordini les accions d'ajuda al poble ucraïnès amb el Consolat General d'Ucraïna a
Barcelona, el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de l'Estat, la Diputació de
Barcelona, les associacions de municipis i el Fons Català de Cooperació, del qual l'Ajuntament
de Barcelona és membre, en els organismes corresponents reforçant les iniciatives empreses
amb totes les institucions. Quart.- Que el govern municipal acompanyi i assessori
periòdicament les associacions de la ciutat que durant l'esclat de la guerra han estat fent
recollida de material i altres tasques perquè les accions estiguin coordinades i siguin realment
efectives. Així mateix, garantir que els governs de districte estableixin un diàleg amb
aquestes associacions. Cinquè.- Que el govern municipal reforci els serveis d'atenció amb
informació clara a la ciutadania per tal d'agilitzar els procediments administratius referents a
l'empadronament, accés als serveis socials i escolarització, entre altres, de les persones
refugiades provinents d'aquesta guerra. Sisè.- Sumar-se a la denúncia feta pel Consell
Municipal d'Immigració de Barcelona sobre l'acumulació d'expedients d'estrangeria sense
resoldre a l'oficina d'estrangeria de Barcelona i, en aquest sentit, instar la Subdelegació del
Govern a Barcelona a prendre les mesures necessàries per garantir la resolució immediata
dels expedients acumulats. Setè.- Que el govern municipal col·labori amb el Govern de l'Estat
2
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
25 de març del 2022

CSV: 6fd9-3147-0f2d-d96f

per tal de fer efectives les sancions acordades per la UE a persones i empreses relacionades
amb la invasió russa d'Ucraïna, pel que fa a les propietats i actius econòmics ubicats a
Barcelona. Vuitè.- Refermar que Barcelona és una ciutat on la convivència veïnal i la nodiscriminació són valors definitoris del seu caràcter i fer una crida a respectar a tothom sigui
quin sigui el seu origen.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
12. (M1923/3616) La comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció insta al Govern Municipal a: 1- Que en el termini de 5 mesos i de forma conjunta
entre l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya,
s'elabori un informe en el que consti un cens d'immobles ocupats il·legalment de caràcter
delinqüencial al barri del Besòs i el Maresme, i que reculli les actuacions planificades i a dur a
terme amb la finalitat de reforçar l'operatiu policial conjunt per tal de donar una resposta més
ràpida i efectiva davant les activitats delictives i màfies d'ocupació d'immobles. 2- Estudiar
per part dels àmbits i sectors corresponents de les administracions competents, la creació i la
implementació d'una Oficina d'intervenció i Recolzament a Comunitats de veïns per trobar la
millor manera de disminuir la bretxa social i millorar l'actual perfil de vulnerabilitat de les
comunitats".
Del Grup Municipal Partit Popular:
13. (M1923/3636) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Instar al Govern municipal a elevar al Plenari, abans de l'estiu, un nou
contracte programa de Betevé ( BTV) que garanteixi la continuïtat de la seva funció amb unes
condicions econòmiques i laborals dignes. Instar al consell d'Administració de BTV a presentar
en el termini de dos mesos un pla integral de viabilitat que serveixi de base per aquest
contracte programa.
Del Grup Municipal Valents:
14. (M1923/3619) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció insta el Govern Municipal a presentar la seva proposta per garantir aquest estiu la
seguretat a les platges de la nostra ciutat, en aquest pla s'ha d'especificar el nombre d'agents
i les mesures preventives que s'instal·laran a les platges de Barcelona.
Proposició amb contingut de Declaració Institucional
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es transcriu a
continuació té naturalesa d'acte polític en el sentit que no produeix efectes jurídics vinculants
i fa referència a assumptes i matèries de no competència estrictament local i a qüestions de
transcendència social i ciutadana.
Del Grup Municipal Ciutadans:
15. (M1923/3565) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció acorda que el Govern Municipal de l'Ajuntament de Barcelona realitzi totes les
accions necessàries i que estiguin al seu abast, tot instant al Govern de la Generalitat de
Catalunya, per a la creació de la categoria funcionarial B, on es puguin encabir els educadors i
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educadores de les escoles bressol de Barcelona, preservant així la seva feina, el seu salari i
valorant-ne la seva tasca educativa.
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