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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE MARÇ DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 17 de febrer de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

1. – III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes 2020-2023. 

2. – Anàlisi de la Sinistralitat a la ciutat de Barcelona de l'any 2020. 

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (20210053) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana de 
Natació, per la seva tasca de promoció de l’esport i, especialment, de la natació en 
totes les seves modalitats (natació, aigües obertes, natació sincronitzada, salts i 
waterpolo), pels èxits esportius assolits i per la seva contribució a la projecció de la 
ciutat amb la celebració, entre d’altres, de campionats mundials i continentals que han 
tingut lloc a Barcelona i que han fet que aquest esport sigui un dels més arrelats a la 
capital catalana. 

4. – (06/2021) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Pere 
Casaldàliga Pla en reconeixement al seu combat permanent contra els abusos de poder 
i l'explotació, i pel seu ferm compromís a favor de la justícia social, de la igualtat i de la 
dignitat dels pobles indígenes. 

5. – (07/2021) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Manel Pousa i 
Engroñat, en reconeixement al seu compromís solidari i l’activisme social en favor de 
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les persones en situació de vulnerabilitat, en especial la infància en risc i les persones 
privades de llibertat. 

6. – (54/2020) RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldessa de 26 de febrer de 2021, per la qual 
s’atorga la medalla al Mèrit en la categoria d’argent i a títol honorífic al Sr. Guillem 
Moya Niubó, d’acord amb allò previst a la Disposició Addicional del Reglament 
d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat per acord del Consell Plenari 
Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, per la gran 
rellevància de la seva intervenció en la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat 
ciutadana. 

7. – (55/2021) MODIFICAR els annexos 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de 
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 
detalla als annexos, que consten a l’expedient. 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
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/1871) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Denunciar les condicions de treball del personal 
de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de la Plaça Sant Miquel, que viuen una situació de 
precarietat i pressió constant per part de l'empresa adjudicatària, que amb la 
pandèmia s'ha vist agreujat. SEGON.- Reclamar a la Gerència de l'Àrea d'Agenda 2030, 
transició digital i esports de l'Ajuntament de Barcelona que doni resposta a les 
demandes sobre les condicions laborals i d'interlocució realitzades per les 
treballadores de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de la Plaça Sant Miquel. 
TERCER.- Exigir que l'Ajuntament incrementi el control i la tutela sobre el funcionament 
d'aquesta oficina, sobretot en el grau de compliment de les condicions laborals del 
personal de l'OAC, per tal d'evitar que es repeteixin les situacions denunciades per les 
seves treballadores. QUART.- Rebutjar l'obertura d'una nova OAC externalitzada, com 
s'apunta al plec de condicions, pel 2 de gener del 2022. CINQUÈ.- Que l'Ajuntament de 
Barcelona iniciï l'estudi necessari per tal de valorar la idoneïtat de la internalització 
d'aquesta oficina, per tal que l'OAC de Sant Miquel sigui gestionada directament per 
l'Ajuntament. 



CCM 3/21 Presidencia 3/5

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 Partit Popular:

10. – (M1923/1865) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda modificar la Instrucció amb data de publicació 6 de març de 2019, 
per la qual es fixen els criteris d’exercici d’accions judicials i de personació de 
l’Ajuntament de Barcelona en procediments judicials de l’àmbit de la jurisdicció 
penal en el sentit de: 1.- Incorporar a l’apartat B, punt 1 a) de la Instrucció l'obligació 
de comparèixer per part de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’exercir l’acusació 
particular en el cas dels danys i perjudicis causats als béns i drets municipals. 2.- Afegir 
la possibilitat de reclamació mitjançant l’exercici de l’acció particular incorporant un 
altre supòsit a l’apartat B, punt 2 referent a la reclamació de la responsabilitat civil 
derivada del delicte. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

11. – (M1923/1854) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Instar el govern municipal a presentar un informe d’avaluació del 
compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de 
contractació pública que vagi molt més enllà d’una memòria convencional i abordi el 
grau de compliment del codi per part de l’equip de Govern. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

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 justícia espanyola davant 
totes 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 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. 
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c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/1842) Que l’Ajuntament de Barcelona convoqui, de manera urgent, el Consell 
de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals, per impulsar -en el termini de 12 
mesos- una modificació de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals 
(OPTVA) en el sentit de regular o prohibir la venda d’animals a Barcelona, establir 
mecanismes eficients per garantir les inspeccions a establiments comercials i les 
corresponents sancions derivades, així com la traçabilitat de la informació dels animals 
comissats. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/1862) Que el Govern Municipal iniciï de manera immediata el procediment per 
tal de tenir el més aviat possible un reglament de participació ciutadana consensuat i 
adequat a llei. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/1845) Que el Govern Municipal procedeixi a la restitució de la Banda de 
Música de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, com a senyal 
d'identitat del cos i de la ciutat de Barcelona.

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

16. – (M1923/1850) Que el govern municipal presenti l'Informe actualitzat sobre la 
implementació del Reglament de Participació Ciutadana a Barcelona corresponent a 
l’any 2020 i realitzi una avaluació dels òrgans de participació ciutadana amb l’objectiu 
d’optimitzar el seu funcionament i reduir-ne els costos associats. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

17. – (M1923/1843) Davant dels tancaments de cens, previs a la data d’uns comicis 
electorals, quin és el funcionament en el padró que sovint exclou ciutadans que han 
canviat l’empadronament els dies previs o el mateix dia de tancament, i ja no consten 
al cens electoral, vulnerant-se, així, el seu dret a vot? Quins mecanismes introduiran a 
partir d’ara per tal d’esmenar-ho i evitar que cap més ciutadà deixi de constar al cens 
per haver realitzat un canvi d’empadronament, coincidint amb la data de tancament 
del cens? 
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/1863) Quantes baixes per jubilació i prejubilació estan previstes en els anys 
2021-2022 i 2023 en el cos de la Guàrdia Urbana? Quantes promocions i de quin 
nombre d’agents per promoció hi hauran en els anys 2021-2022-2023? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/1844) Quants càrrecs del Govern estan sent investigats o tenen obertes 
diligències i quina és la seva situació processal? 

Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/1866) Quines campanyes de publicitat institucional ha realitzat l’Ajuntament 
de Barcelona i els seus organismes autònoms, entitats publiques empresarials i 
societats mercantils durant el darrer semestre del 2020, i quines té previst realitzar 
l’any 2021,tot detallant la justificació i objectiu previst, el seu import, l’àmbit de difusió 
i mitjans de comunicació i/o suports on s’insereix? Sol·licitem disposar d’una còpia 
escrita de la resposta que es doni en Comissió. 

21. – (M1923/1864) Quina destinació té previst donar-li el Govern Municipal a les quantitats 
cobrades per l’Ajuntament de Barcelona com a conseqüència de les sancions 
imposades per incompliment de les mesures i restriccions imposades per la Covid 19? 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

22. – (M1923/1851) Per quina data es pensa convocar la Junta Local de Seguretat que va ser 
anul·lada el passat mes de febrer? Quins van ser els motius pels quals es va suspendre 
la Junta? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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