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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 D'OCTUBRE DE 2019 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 18 de setembre de 2019 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
 

1. –  Campanya d’Informació sobre detectors autònoms de fum per la prevenció d’incendis 
domèstics.  

 
c) Informes 
 

2. –   Balanç de la Oficina per la No Discriminació (Gener-Agost 2019).  
 

 
d) Compareixences Govern municipal 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
 
b) Propostes d'acord 
 

3. –  (2019/603) ATORGAR  la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum al Sr. Aladino 
Nespral Amores, com a referent dels drets de la comunitat LGTBI i pel seu treball en 
favor de la convivència i la diversitat, per la seva implicació en diferents projectes 
socials i culturals de la ciutat i per la creació de la Fundació Arena.  

 
4. –  (2019/604) ATORGAR  la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum al Sr. Miquel Valls 

Maseda, per la seva tasca com a president de la Cambra de Comerç de Barcelona, des 
d’on va saber anteposar els interessos de Barcelona i de Catalunya a les discrepàncies 
polítiques a través del consens.  

 
5. –  (802/2019) MODIFICAR els annexos 1 i 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 
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detalla als annexos; INSTAR als ens adherits a l’Acord de Condicions de Treball i 
Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Barcelona perquè adoptin els acords que 
corresponguin en el seus respectius òrgans de govern, en relació a la modificació de 
l’annex 1, per tal de garantir la seva adopció i el manteniment del principi 
d’harmonització respecte als criteris generals i d’acord amb els seus estatuts; 
PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal, al web municipal i al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.  

 
6. –  (049/2019 SG) MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal de 16 de juliol de 

2019 –relatiu a l’establiment de dedicacions, retribucions, assistències i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació i dels consellers i conselleres de 
Districte- en l’únic sentit d’addicionar, al final de la lletra a) del núm. 1 del seu apartat 
Tercer –sobre les dedicacions exclusives que es poden atribuir als consellers i 
conselleres de Districte- el text següent: «Alternativament a la distribució anterior, en 
exercici de la seva autonomia organitzativa, els Grups Municipals poden proposar 
l’assignació d’una o més dedicacions exclusives en l’esmentat concepte de coordinació 
general, sempre i quan el nombre total de dedicacions exclusives que, respectivament, 
els hi pertoqui per aplicació dels criteris que s’estableixen en els paràgrafs anteriors 
d’aquest apartat Tercer 1 a) no es vegi incrementat. »; i DISPOSAR la publicació íntegra 
d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica municipal, de 
conformitat amb allò establert a l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local.  

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

7. –  (039/2019SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del Sr. Eudosio 
Gutiérrez García, 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 22 de juliol de 
2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% per 
resolució del Regidor del Districte de 25 de juliol de 2019- i l’activitat privada per 
compte propi de comerç alimentació. 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. –  (040/2019SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la Sra. Carolina 
López García, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de 
Sants-Montjuïc -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de 22 de juliol de 
2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% per 
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resolució del Regidor del Districte de 25 de juliol de 2019- i l’activitat privada per 
compte propi de traductora. 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. –  (041/2019SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del Sr. Josep 
Joaquim Pérez Calvo, 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 22 de juliol de 
2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% per 
resolució del Regidor del Districte de 25 de juliol de 2019- i l’activitat privada per 
compte propi de procurador dels tribunals, sota la prevenció que, de conformitat amb 
allò disposat a l’article 178.2 a) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, no podrà representar a parts en procediments judicials o 
administratius contra la Corporació municipal  llevat de les accions a què es refereix 
l’article 63.1 b) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. 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.  

 
10. –  (042/2019SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la Sra. Mercè 
Amat i Riera, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de 22 de juliol 
de 2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% 
per resolució del Regidor del Districte de 29 de juliol de 2019- i l’activitat privada per 
compte propi de serveis de traducció i interpretació. 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.  

 
11. –  (044/2019SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la Sra. Carmen 
GARCÍA LORES, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte 
d’Horta-Guinardó -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de 22 de juliol de 
2019, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% per 
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resolució de la Regidora del Districte de 24 de juliol de 2019- i l’activitat privada per 
compte propi de consultoria i difusió sobre sostenibilitat. 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.  

 
c) Proposicions 

 
V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
12. –  (M1923/145) La  Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que en la propera sessió de la Comissió el Govern Municipal ens 
presenti un informe que inclogui els següents punts: - Quin serà el capteniment del 
Govern Municipal sobre l’ús de les càmeres unipersonals per part dels agents de la 
Guàrdia Urbana, quantes n’usen actualment i si està previst sol·licitar l’autorització per 
a incorporar-ne de noves. - Quin serà el capteniment del Govern Municipal sobre l’ús 
de pistoles Taser per part dels agents de la Guàrdia Urbana, tenint en compte el seu ús 
per part d’altres policies locals, Mossos d’Esquadra i la demanda dels sindicats del cos. 
- Quin serà el capteniment del Govern Municipal sobre l’ús d’armes llargues per part 
dels agents de la Guàrdia Urbana, tenint en compte que es manté l’alerta 4 
antiterrorista. - Quin serà el capteniment del Govern Municipal sobre l’eventual 
contractació de serveis de vigilància per part d’empreses de seguretat privada.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
13. –  (M1923/159) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a que procedeixi a la convocatòria urgent 
de places per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, en una xifra de 300 nous guàrdies 
urbans.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
14. –  (M1923/142) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a dotar als agents de la Guàrdia Urbana 
d'armes de descàrrega elèctrica tipus Taser com a eina eficaç de la dotació policial.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
15. –  (M1923/149) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a blindar la façana de l’Ajuntament i la de 
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la resta d’edificis de titularitat municipal com a símbols de tots els barcelonins i 
barcelonines, i de la mateixa ciutat, prohibint que en endavant s’hi pengi cap tipus de 
cartell o element de comunicació exterior per tal de mantenir sempre la neutralitat 
institucional deguda als ciutadans, exceptuant només aquells casos en què la tradició i 
el costum han institucionalitzat des de fa molt temps la col·locació de les banderes 
oficials o els elements en què s’expressa oficialment el dol.    
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
16. –  (M1923/148) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 

Seguretat i Prevenció acorda instar el govern de l’Estat espanyol a fer un canvi en la Llei 
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a l’Estat espanyol i la seva 
integració social (Llei d’Estrangeria), amb l’objectiu d’evitar l’economia submergida a la 
qual s’empeny als migrants amb l’actual redactat.  
 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
17. –  (M1923/172) Que el Govern municipal doti les places del Pou de la Figuera i de Folch i 

Torres d'un pla específic que inclogui mesures de reforç policial, agents cívics, 
educadors de carrer i una definició urbanística i d'usos a l'espai públic que contingui 
aspectes, comunitaris i socials, amb l’objectiu de millorar de la seguretat i la 
convivència des d'un punt de vista transversal.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
18. –  (M1923/157) Que el Govern municipal dugui a terme les mesures oportunes per tal 

que les dones tinguin representació en els alts comandaments de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
19. –  (M1923/144) Que el govern municipal presenti en el termini de 2 mesos el calendari 

d’aprovació de la modificació de les normes de participació dels districtes i la  proposta 
sobre la elecció directa dels Consellers de districte.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
20. –  (M1923/162) Instar el govern municipal a la restitució en nom i en funcions de la Unitat 

de Suport Policial (USP), en un marc de millora operativa dels serveis policials.  
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d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
21. –  (M1923/173) Quins són els criteris que farà servir el govern, aquest nou mandat, en 

relació a la publicitat dels suports municipals?  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
22. –  (M1923/146) El Govern Municipal té previst fer un replantejament de format i ubicació 

pels actes multitudinaris culturals i musicals que es fan a la ciutat durant l’any per tal 
que es pugui garantir el control d’accessos als recintes, el consum de begudes 
alcohòliques als menors d’edat i els aforaments dels espais? Quines mesures es duran 
a terme i a quins espais?  
 

23. –  (M1923/164) Quins mecanismes i accions es duran a terme per millorar i garantir la 
coordinació policial a la ciutat de Barcelona?  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
24. –  (M1923/158) Quines mesures prendrà el Govern municipal per protegir els drets 

laborals dels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l'Ajuntament o a 
empreses municipals?  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
25. –  (M1923/143) En quins termes té previst el govern municipal modificar l’Ordenança de 

Civisme ?  
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


