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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  20 d'octubre de  2017 

Hora: 10 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i ordinària del 20 de setembre de 2017. 

 

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 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.-  (M1519/7009) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Lamentar la manca de lideratge i de voluntat real del govern municipal per 

resoldre el fenomen de la venda ambulant il·legal. 2. Que el Govern municipal presenti a la 

comissió del mes de novembre el balanç de les accions realitzades per combatre la venda 

ambulant il·legal al llarg de l'any 2016 i de tot el que portem del 2017. 3. Que el govern 

municipal lliuri als grups municipals i als membres del Consell Ciutat i Comerç les conclusions 

de la Taula de treball coordinada per la Sindicatura de Greuges. 4. Que el Govern municipal 

presenti en el transcurs dels propers tres mesos un nou Pla per abordar el fenomen de la venda 

il·legal per tal de caminar vers la seva eradicació i l'abordatge social. 5. Que en paral·lel a 

aquest Pla a mig i llarg termini, es presenti també un pla de xoc per tal de poder actuar de forma 
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imminent, per eradicar els punts més massificats on hi ha el fenomen. 6. Que a tal objectiu es 

realitzi un cens real tant del nombre com del perfil de les persones que exerceixen la venda 

il·legal que permeti anar reorientant les polítiques i una manipulació de les zones de venda tant 

en superfície com amb subsòl. 7. Que el Pla contempli la col·laboració transversal amb la resta 

d'administracions implicades, assumint les pròpies responsabilitats. 8. Que el Pla sigui curós i 

respectuós amb el comerç així com amb les persones que pateixen l'explotació i la denigració 

d'haver-se de dedicar al top manta per subsistir. 9. Que el govern municipal aturi de forma 

immediata, les manifestacions i accions que provoquen efecte crida. 10. Que l'Ajuntament de 

Barcelona es sumi de forma efectiva a les campanyes de comunicació liderades per la Direcció 

General de Comerç de la Generalitat amb recursos suficients i com a complement al Pla propi 

de ciutat, tal i com es va comprometre. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/7020) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Instar el Govern municipal: - Perquè es prenguin les mesures necessàries per 

protegir les dades censals dels ciutadans de Barcelona. - Instar la Generalitat de Catalunya a que 

es responsabilitzi de les conseqüències que poden produir-se arrel de que les dades censals dels 

ciutadans de Barcelona estiguin al descobert i siguin de domini públic. - Que l'Institut 

Municipal d'Informàtica realitzi un estudi per establir les conseqüències d'aquests actes i realitzi 

les mesures oportunes per garantir la confidencialitat de les dades censals dels ciutadans de 

Barcelona.  

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/7002) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a que presenti un informe, en la propera sessió 

d'aquesta Comissió, sobre el compliment per part de l'Ajuntament de les resolucions dels 

Tribunals i altres instàncies en referència a la convocatòria il·legal del referèndum de l'1 

d'octubre. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/6976) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que l'Ajuntament de Barcelona doni suport a la declaració d'independència 

de Catalunya i insti el Govern espanyol a acceptar la mediació internacional, durant la 

suspensió dels efectes d'aquesta declaració, per tal de negociar amb el Govern de la Generalitat 

tot garantint el mandat democràtic del poble català expressat amb els resultats del referèndum 

d'autodeterminació de l'1 d'octubre.  

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

5.-  (M1519/6947) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Primer.- Declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Reial Espanyola 

al municipi de Barcelona. Segon.- Retirar totes les medalles, honors i reconeixements que 

l'Ajuntament de Barcelona hagi entregat i/o realitzat a la Casa Reial Espanyola. Tercer.- Instar 

la resta de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a revocar qualsevol acord que doni 

algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Reial Espanyola o als seus membres. 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/6977) Instar el Govern municipal a vincular informàticament el moment del padró i la 

inscripció a les sessions del servei de primera acollida. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1519/7003) Que el Govern municipal doni compte del desplegament de la Guàrdia Urbana 

entre els dies 30 de setembre i 6 d'octubre, així com el dia 8 d'octubre a la ciutat de Barcelona i 

expliqui els motius pels quals no es van reforçar els serveis de la Guàrdia Urbana durant els dies 

previs i durant l'1 d'octubre i per quins motius els serveis que estaven previstos entre el 2 i el 6 

d'octubre van ser retirats. Així mateix, doni compte de si durant la manifestació del dia 8 

d'octubre les peticions de reforç per part dels agents desplegats van ser ateses. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

8.-  (M1519/7010) 1. Si per part del Govern municipal s'han donat les instruccions pertinents per tal 

de presentar un recurs contra la sentència número 156/17 de data 19 de juliol de 2017 dictada 

pel Jutjat del Contenciós-administratiu número 6 de Barcelona. 2. En cas negatiu, com es 

justifica la manca de defensa per part del Govern municipal dels acords assolits pel Plenari de 

l'Ajuntament de Barcelona amb un enorme consens. 3. En cas afirmatiu, quines actuacions durà 

a terme el Govern municipal en previsió dels diferents escenaris que es puguin produir. 

 

9.-  (M1519/7011) Quin capteniment polític i quines accions concretes té previstes el Govern 

municipal per donar suport al President, al Parlament i al Govern de la Generalitat en cas de 

l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/7021) Quin procediment tècnic utilitza la Guàrdia Urbana per a comptabilitzar el 

número d'assistents a les manifestacions i mobilitzacions que tenen lloc a la ciutat de 

Barcelona? 

 

11.-  (M1519/7022) Quin és i com s'estableix el protocol de seguretat, per a les mobilitzacions que 

tenen lloc a la ciutat de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/6978) Quin és el capteniment de l'Ajuntament davant de la sentència del Jutjat 

Contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona, que anul·la el Sistema d'Ordenació Municipal 

(SOM)? 
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Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/7004) Estava autoritzada la instal·lació de pantalles gegants de televisió a espais 

públics els passats dies 1 i 10 d'octubre per al seguiment de resultats del referèndum il·legal de 

l'1 d'octubre i de la compareixença del President de la Generalitat de Catalunya en el 

Parlament? En cas afirmatiu, quin criteri es va seguir per a autoritzar-les i com justifica el 

Govern municipal el diferent tracte que ha donat als sol·licitants, autoritzant la instal·lació en 

dues ocasions i negant-la, en les dues peticions, a l'associació "Barcelona con la Selección"? 

Sol·licitem ens sigui facilitada còpia de les sol·licituds de llicència, així com de les 

corresponents autoritzacions i, en cas de no existir aquestes, si ha sigut incoat expedient 

sancionador. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/6948) Quin va ser el dispositiu de seguretat previst per la manifestació del passat 

diumenge 8 d'octubre per part de la Guàrdia Urbana, i quina va ser la coordinació prevista amb 

els Mossos d'Esquadra? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/7012) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec acceptat a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del mes 

d'abril del 2017, amb el següent contingut: (M1519/6028) Instem el Govern municipal a que 

ens faciliti les dades d’audiència de Betevé des del mes de juliol de 2015 fins a l’actualitat i que 

a partir d’ara, i de manera mensual, les posi a l’abast de tothom que les vulgui consultar. 

 

 

VI) Mocions 

 

 


