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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE NOVEMBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 21 d'octubre de 2020 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

5. – (20002166) APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques de l’Acord Marc, amb número de contracte 20002166, de 
Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible (5 lots) i que es divideix en els següents lots: Lot 1. 
Serveis i sistemes de veu fixa i serveis de dades. Serveis i sistemes de comunicacions de 
veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu) i 
serveis de dades: Sublot 1A : Serveis i sistemes de veu fixa i serveis de dades, Sublot 1B: 
Dotació tecnològica L1. Lot 2. Serveis mòbils. Serveis de comunicacions de veu i dades 
mòbils. Lot 3. Numeració Especial. Serveis de numeració especials. Lot 4. Accés Internet 
centralitzat. Servei d’accés a Internet centralitzat i serveis associats. Lot 5. Accés 
Internet distribuït. Servei d’accessos a Internet distribuïts: Sublot 5A: Servei Accés 
internet distribuïts, Sublot 5B: Dotació tecnològica 5B. CONVOCAR procediment obert i 
tramitació ordinària per a la seva adjudicació, de conformitat amb els articles 156 i 
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
en relació amb els articles 219 i següents de la mateixa llei. 
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:

6. – (M1923/1429) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que es disposin les mesures adequades per garantir el dret a la 
participació real de la ciutadania a les sessions dels òrgans de participació 
descentralitzada. Aquestes mesures han d’incloure: - L’elaboració d’un Protocol de 
Participació Virtual que es basi en directrius i criteris clars de participació telemàtica 
per a tots els districtes. I que contempli alguna forma de participació presencial, amb 
les característiques de seguretat exigibles, per tenir en compte aquelles persones que 
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no tenen accés telemàtic. - Que es garanteixin les atribucions que per normativa tenen 
els òrgans de participació. - Que es proporcioni un programari propi i de qualitat 
tecnològica per evitar els actuals problemes tècnics de connexió. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/1457) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció acorda: Revisar el pla de seguretat dels equipaments municipals, 
especialment de l’Ajuntament i dels ajuntaments de districte, amb les corresponents 
unitats de la GUB, garantint l’operativitat de les UREP en les funcions assignades, i dels 
serveis de manteniment, per tal de prevenir desperfectes a les instal·lacions municipals 
en el marc de manifestacions i donar la protecció adequada a aquests i al personal de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/1438) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que l'Ajuntament de Barcelona es faci càrrec de les despeses 
jurídiques ocasionades en concepte d'honoraris de l'Advocacia de l'Estat i aboni als 
familiars de les víctimes mortals en el tràgic atemptat d'Hipercor la quantia 
corresponent a 500 euros, després d'haver rebut la sol.licitud d'aquest import per part 
del Ministeri de Justícia. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/1447) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Instar a l’Ajuntament de Barcelona a realitzar les actuacions 
necessàries per reclamar la reparació dels danys causats el passat 31 d’octubre per la 
via de responsabilitat civil, prèvia quantificació d’aquests. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

10. – (M1923/1459) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda:Instar el Govern municipal a: - Incorporar, de manera específica i 
visible, totes les actuacions que contemplava el Pacte per Barcelona, dins de la 
proposta de PAM per a aquest mandat, ja que això permetrà fer un seguiment periòdic 
i ordinari dels assoliments i progressos que es vagin fent. - Elaborar un informe 
semestral sobre els progressos del Pacte registrats a 31 de desembre, amb el 
tancament d’any i presentar-lo posteriorment a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. - Convertir el web instrumental utilitzat 
com a agenda i repositori de documentació en l’elaboració del Pacte per Barcelona en 
un espai web obert d’informació, que permeti seguir el recorregut de les accions del 
Pacte. - Designar un/a coordinador/a del seguiment del Pacte per Barcelona per part 
del Govern municipal i preveure al menys una reunió trimestral de seguiment del Pacte 
amb representants dels grups municipals. - Fer efectiva la continuïtat de la Taula 
d’Economia digital, plantejada com a prec a la Comissió d’Economia i Hisenda pel grup 
Barcelona pel Canvi i acceptada pel Govern municipal. 
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Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: PRIMER. Expressar el suport cap a totes les persones migrades, refugiades 
i sol·licitants d’asil que estan patint per la situació continuada de retards de les cites 
prèvies per fer tràmits d’estrangeria i/o asil, especialment greu en el context actual de 
crisi social i econòmica per la COVID-19. SEGON. Donar suport a les demandes del 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB), especialment aquelles 
relacionades amb seguir augmentant els recursos destinats a desencallar la situació 
actual al voltant de les cites prèvies per fer tràmits d’estrangeria i d’assegurar un accés 
lliure i gratuït a les mateixes. TERCER. Donar trasllat dels presents acords al Ministeri 
de l’Interior, al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, al Ministeri de 
Política Territorial i Funció Pública i a la Delegació del Govern a Catalunya.  

2. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: 1. Denunciar i mostrar el seu rebuig a les pintades antisemites aparegudes a la 
ciutat i mostra el seu compromís i la seva determinació a no tolerar actituds 
antisemites a la ciutat ni paraules d’odi cap a cap membre de la nostra comunitat, 
plural i diversa, fent de la tolerància i el respecte com un dels principis més preuats de 
la nostra ciutat i combatent la intolerància amb tots els mecanismes a l’abast. 2. 
Mostra el seu suport a les comunitats i la ciutadania jueva de Barcelona, tot
reconeixent la seva importància històrica i actual per a la ciutat, el seu dinamisme, les 
seves aportacions al que avui és la ciutat, la seva cultura, història i economia, col·lectiu 
de persones sense el qual Barcelona no seria la ciutat que és avui en dia. 3. Donar 
suport a totes les denúncies davant de Fiscalia dutes a terme per l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.  
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