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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE GENER DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 15 de desembre de 2020

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. – (591/2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Plenari del Consell Municipal 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 0,9% de les taules 
retributives municipals respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020 i amb efectes 
d'1 de gener de 2021 d'acord amb el que preveu la Llei 11/2020, de 30 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 
corresponent; 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 0,9% a les retribucions del personal d'acord amb la Llei 11/2020, de 30 
de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat; PUBLICAR aquest acord i el seu 
annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2. – (001/2021 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 Javier de 
Erausquin Marsal, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de 
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Les Corts -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 d’altri com a oficial administratiu a l’associació Societat Civil Catalana. 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. 

3. – (20003655) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’Atenció i Informació 
a la ciutadania a l’Oficina Multiserveis d’Atenció Ciutadana (OMAC) i a l'Oficina 
d’Atenció a les Empreses (OAE) amb mesures de contractació pública responsable, amb 
núm. de contracte 20003655, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 9.692.612,76 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 19.147.225,30 
euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 8.010.423,77 euros i import de l'IVA d'1.682.188,99 
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) d'1.605.769,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92511 300; 3.345.353,33 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 300, un 
import (IVA inclòs) de 3.345.353,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92511 300, un import (IVA inclòs) d'1.396.136,49 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/92511 300; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posteriors al present. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

4. – (M1923/1658) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Constatar que al llarg de la darrera dècada la 
ciutat de Barcelona ha experimentat molts canvis socials, culturals, econòmics i polítics 
que obliguen a fer una actualització de la Carta de Ciutadania -Carta de Drets i Deures 
de Barcelona- per tal d’incloure nous drets, com per exemple els relacionats amb els 
canvis digitals, i actualitzar-ne d'altres als nous temps. SEGON.- Ampliar la Carta de 
Ciutadania amb els principis de Nacions Unides de l’Agenda 2030, a fi i efecte 
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d’actualitzar els drets i deures de la ciutadania, i completar-los en matèria de salut, 
educació, digitalització, xoc climàtic, desigualtats, igualtat de gènere o consum entre 
d’altres. TERCER.- Millorar els mecanismes, recollits a la Carta, que tenen com a 
objectiu garantir els drets i deures de la ciutadania a Barcelona, en especial pel que fa 
al desenvolupament de la justícia de proximitat. QUART.- Iniciar el procediment per 
reformar la Carta de Drets i Deures a fi de revisar-la i actualitzar-la, d’acord amb la 
nova realitat que viu Barcelona. CINQUÈ.- Que el procediment per actualitzar i 
modificar la Carta de Ciutadania sigui dinàmic i obert a tots els barcelonins i 
barcelonines, tenint en compte el Consell de Ciutat i també a la gran majoria d'entitats 
i associacions de la ciutat. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (M1923/1646) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció reprova l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i Ballano per haver abandonat 
la ciutat de Barcelona per qüestions personals mentre la ciutat i la seva ciutadania 
s’atenien a les normes i les recomanacions dictades pel PROCICAT en relació a la 
pandèmia de la Covid-19 i el Pla d’emergència per Neu i Gel. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

6. – (M1923/1640) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal procedeixi a la creació d'una Oficina 
d'Assumptes Gitanos amb la seva corresponent dotació pressupostària i humana per a 
la adequada representació i defensa de la cultura i drets del Poble Gitano a Barcelona. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/1664) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Primer.- Instar el govern municipal per tal que el procediment de 
presentació i selecció dels projectes de ciutat que es presentaran al Govern d’Espanya 
es faci amb la màxima transparència i claredat. Segon.- Que es publiquin a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Barcelona, de manera destacada, quins seran els criteris per 
escollir els projectes i quines persones o càrrecs seran els encarregats de decidir quins 
són els projectes escollits, així com la explicació dels projectes presentats i dels 
finalment escollits. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

8. – (M1923/1648) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el govern municipal a establir una delegació permanent de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona a la zona nord de la ciutat. 
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

9. – (M1923/1659) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
acorda que l’Ajuntament de Barcelona insti el Departament d’Interior de la Generalitat 
a prendre de manera urgent les decisions oportunes i necessàries per trobar una 
sortida raonable a una situació insostenible, i poder així conciliar de manera efectiva i 
justa el dret a manifestació dels convocants amb els altres drets de milers de veïnes i 
veïns de la ciutat. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/1655) Que l’Ajuntament de Barcelona elabori un nou Reglament de Segona 
Activitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS), d’acord amb la legislació vigent i seguint l’exemple 
d’altres municipis que han aprovat aquest mateix reglament a l’hora de redactar el 
document inicial. 

11. – (M1923/1654) Que l’Ajuntament de Barcelona rectifiqui la seva decisió inicial de retirar 
les subvencions a les entitats de benestar animal, reprogrami la seva despesa corrent i 
retorni les subvencions, per tal que aquestes entitats puguin seguir fent la tasca de 
servei públic des de la gestió cívica i social que venen fent des de fa molts anys a la 
ciutat de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/1635) Que el Govern municipal vetlli per tal que els missatges i crides a la 
població de Barcelona, que siguin relatius al Covid-19, es realitzin també en llengua 
castellana. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/1663) Que el Govern Municipal ens faci arribar l’informe de la Guàrdia Urbana 
que quantifica el cost del dispositiu policial desplegat per la Guàrdia Urbana per fer 
front als talls ininterromputs de la Avinguda Meridiana. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

14. – (M1923/1642) Que s'iniciïn processos sancionadors a aquelles persones que realitzen 
actes contraris a les ordenances municipals durant les concentracions 
independentistes que es produeixen sistemàticament a la Meridiana des de fa mesos. 
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d) Preguntes

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/1645) 1.Quins són els motius pels quals no s’ha produït la convocatòria de les 
subvencions específiques de benestar animal? 2. S’ha informat a les entitats 
animalistes i proteccionistes d’aquest fet? 3. Quina via alternativa de suport a les 
entitats de benestar animal tenen previst articular al marge de la convocatòria general 
de subvencions? 4. Quin és el total invertit en aquest mandat i l’anterior en 
subvencions especifiques en benestar animal? 

16. – (M1923/1644) Quin és el capteniment del govern municipal sobre les dades del darrer 
baròmetre? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/1636) Quin dispositiu es va preveure per part de l'Ajuntament per prevenir 
incendis en el desenvolupament de l'espectacle de focs artificials el passat 31 de 
desembre de 2020? 

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/1665) Quin és el protocol d’actuació de què disposa la Guàrdia Urbana per a 
l’atenció a les persones sense llar i per la coordinació amb els serveis socials i les 
institucions que els donen recolzament? 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/1643) Quin procediment segueix la Guàrdia Urbana de Barcelona quan detecta 
una persona sense sostre dormint al carrer? Quins és el temps mitjà d'espera fins 
obtenir resposta efectiva dels serveis socials i quina afectació té aquesta espera a la 
tasca que duen a terme les patrulles? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/1652) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec amb número de registre 
(M1923/1184) aprovat a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció, del 15 de setembre de 2020, amb el següent 
contingut: (M1923/1184) Que el Govern municipal impulsi la renovació dels estatuts i 
reglaments dels organismes i empreses municipals per tal de garantir la paritat als seus 
òrgans de direcció i representació, per tal de donar compliment a la Llei d’Igualtat, i 
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fer-ho abans que les propostes siguin sotmeses a votació. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/1647) Que se’ns informi sobre l’estat de compliment de la proposició 
(M1923/364) aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció d'11 de desembre de 2019 amb el següent contingut: La Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda que 
davant la greu situació d’emergència climàtica, Barcelona no ha de parar de construir la 
seva estratègia de resiliència climàtica, de la mateix manera que estan fent altres 
capitals mundials com Londres, Rotterdam, Melbourne, Chicago o New York. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha de poder prevenir i pal·liar els riscos 
d’accidents a persones i danys a béns públics i privats provocats pels episodis de 
tempestes intenses que cada cop més es produeixen a Barcelona. Ha de ser una 
prioritat de l’Ajuntament que els diferents plans de protecció civil municipal incloguin, 
en el temps més breu possible, eixos d’actuacions i planificació per fer front a les 
amenaces derivades de la crisi climàtica, com la DANA. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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