
Secretaria General

CCM 5/20 Presidencia 1/2

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE MAIG DE 2020

ACORDS

Aprovació de les actes de les sessions ordinària de 19 de febrer i de la sessió extraordinària
d’11 de maig de 2020.

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

3. – (10/2020)  APROVAR  el  Pla  d’Estudis  Sociològics  2020-2023;  PUBLICAR-LO  a  la  Gaseta
Municipal de Barcelona, a la seu electrònica o al web municipal, d'acord amb la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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:

4. – (M1923/816) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1. Que el Govern municipal es doti de les llicències i els recursos materials i
informàtics necessaris per tal de poder desenvolupar el treball en xarxa en unes condicions
òptimes. I que aprofiti la fase de valoració de llocs de treball de la RLT de l'Ajuntament de
Barcelona per tal de definir la possibilitat de realitzar funcions de teletreball. 2. Que s'elabori
un Pla de desplegament del teletreball, que incorpori els criteris de flexibilitat horària
(treballar més per objectius que per espais horaris), la conciliació familiar i personal i els
permisos per cuidar persones dependents, així com totes les mesures de salut laboral
necessàries per tal de poder dur a terme el teletreball de manera segura.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (M1923/819) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció  acorda:  -  Que  l’Ajuntament  de  Barcelona  faciliti  els  Plans  de  Contingència,
acompanyats de les avaluacions de riscos de cada lloc de treball i les mesures preventives
corresponents,  als  representants  de  la  Junta  de  personal  i  el  Comitè  d’empresa  de
l’Ajuntament  de  Barcelona.  -  Que  l’Ajuntament  de  Barcelona  negociï  aquests  Plans  de
Contingència amb els representants sindicals de la Junta de personal i el Comitè d’empresa de
l’Ajuntament  de Barcelona.  -  Que es  facin  estudis  de l’ús  del  transport  públic  en els  trajectes
casa-feina-casa dels treballadors i treballadores municipals.- Que es facin les adaptacions de
les funcions dels llocs de treball que siguin necessàries, negociant tant el possible teletreball
del  personal  municipal  com  les  necessitats  i  seguretat  dels  treballadors  que  s’hagin  d’anar
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reincorporant físicament als seus llocs de treball, i que aquestes es negociïn amb els
representants de la Junta de personal  i el Comitè d’empresa de l’Ajuntament de Barcelona.

Declaracions Institucionals

Única. – El dia internacional de la infermeria es celebra des de l’any 1953, fa 67 anys, tot i que no es va
oficialitzar fins la dècada dels anys 70. Es va triar el dia 12 de maig per commemorar el
naixement de Florence Nightingale (Florència, 1820 - Londres, 1910), la infermera britànica
que va revolucionar la infermeria, la va dotar de més professionalitat i està considerada la
mare infermeria moderna. Florence Nightingale es va oposar a la seva família que considerava
la cura dels malalts com una tasca denigrant i va aprendre de manera autodidacta, 
incorporant maneres de fer de Europa i també d’Amèrica. La seva gran aportació rau en crear
el primer model conceptual de infermeria, donant molta importància a la higiene com a
mesura  indispensable  per  evitar  la  propagació  d’infeccions.  El  personal  d’infemeria  ha  restat
invisibilitzat durant molt de temps, segurament pel poc valor que es donava a les professions
relacionades amb tasques de cures i també perquè era un col·lectiu format majoritàriament
per professionals dones. Avui dia, ningú dubta de la importància de la professió, que com
defineix l’Organització Mundial de la Salut (OMS), és la columna vertebral de qualsevol sistema
sanitari.  El  Col·legi  Oficial  d’infermeres  i  infermers  Barcelona,  treballa,  conjuntament  amb els
altres  col·legis  professionals  de  l’àmbit  de  la  salut  per  millorar  l’atenció  sanitària  i  també per
millorar les condicions del col·lectiu professional de la infermeria, que al cap i a la fi, és el pas
imprescindible per poder garantir una bona qualitat. El lema del dia de la infermeria actual és “
Una  veu  per  liderar,  salut  per  a  tothom”  Davant  la  emergència  sanitària  que  ha  generat  el
covid-19,  la  tasca  d’infermeria  ha  adquirit  més  visibilitat  davant  la  ciutadania,  ha  estat  i  és
cabdal,  juntament  amb  els  altres  professionals  de  l’àmbit  sanitari,  per  poder  fer  front  a  la
pandèmia. És per aquest motiu que la Organització Mundial de la Salut (OMS) ha designat el
2020 com a Any Internacional del Personal d'Infermeria i llevadores. La OMS també ha fet als
diferents països un seguit de recomanacions per donar suport a les infermeres i els infermers i
dotar-los dels recursos necessaris per poder fer la seva tasca en les condicions òptimes
necessàries i així garantir els objectius desenvolupament sostenible: - Treballar per a una
major especialització de la professió. - Impulsar el lideratge dels professionals d’infermeria, en
especial el lideratge femení a espais de decisió en el disseny de les polítiques públiques, tot i
ser una professió molt feminitzada, els espais de decisió no representen aquesta realitat. -
Dotar de més recursos als professionals per poder fer millor la seva feina.
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