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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE MARÇ DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 17 de febrer de 2021 

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 Ciutadans:

9. – (M1923/1846) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal elabori i posi en marxa, en el 
menor termini possible, un pla específic de seguretat per acabar amb la situació i 
prevenir futurs robatoris a les zones escolars, especialment en aquelles en què ja s'han 
registrat denúncies per atracaments a menors d'edat.

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

11. – (M1923/1854) Instem a la Comissió de Presidència que sol·liciti amb caràcter immediat 
al Comitè d’Ètica l’elaboració d’un informe d’avaluació del compliment del Codi ètic i 
de conducta de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de contractació pública per part 
de l’equip de Govern que abasti l’any 2020 fins el dia present. 

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 Junts per Catalunya:

12. – (M1923/1872) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que l’Ajuntament de Barcelona: - Rebutja totes aquelles 
resolucions judicials que atempten contra la llibertat d’expressió, ideològica, de 
pensament i manifestació i que han portat al descrèdit de la cúpula del poder judicial 
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davant les instàncies europees i altres organismes internacionals. - Denuncia i rebutja 
totes aquelles accions que des de diferents institucions i organismes de l’Estat porten a 
la persecució del moviment independentista i altres dissidents polítics impedeixen la 
resolució del conflicte per la via política i democràtica. - Ens refermem en els valors de 
llibertat i pau que representa la Unió Europea, valors que es van veure vulnerats en la 
votació del suplicatori del passat 18 de març en contra dels eurodiputats Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín. 

Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenició 
acorda: PRIMER. Consolidar l’Oficina per la No Discriminació (OND) com a servei de 
referència a la ciutat en la prevenció, protecció i garantia dels drets dels veïns i veïnes 
d’origen immigrant i racialitzades davant la discriminació per motius de racisme i 
xenofòbia. SEGON. Reforçar la col·laboració amb les entitats i associacions de la 
societat civil en el marc de l’Observatori de les Discriminacions, conformat per l’OND i 
vint-i-dues entitats de defensa de drets que treballen en la lluita contra la 
discriminació, així com amb les entitats de la ciutat que treballen específicament en la 
lluita contra la discriminació per motius de racisme i xenofòbia. TERCER. Estendre les 
formacions en Drets Humans i Interculturalitat a treballadors i treballadores municipals 
i a la ciutadania i entitats, de la mà de les entitats especialitzades de la ciutat. QUART. 
Fer explícit el suport del Consistori a les entitats del Consell Municipal d’Immigració de 
Barcelona (CMIB) i a les seves iniciatives, accions i propostes dins del marc de treball 
d’enguany “Per una Barcelona Antiracista”, com és que els treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament de Barcelona reflecteixin la diversitat de la ciutat. CINQUÈ. Fer arribar 
aquest acord al Consell Municipal d’Immigració de Barcelona i al conjunt d’entitats de 
persones migrades i racialitzades de la ciutat.  
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