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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE MAIG DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 19 de febrer de 2020

Sessió extraordinària 11 de maig de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)

1. – Transició Digital i Teletreball a l'Ajuntament de Barcelona durant la crisi de la Covid-19.

Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

2. – (M1923/842) Que comparegui la persona responsable del Govern Municipal de
Barcelona Televisió per tal d'explicar quina valoració fa de la situació de Betevé i
quines mesures tenen previstes per redreçar la situació d'aquest mitjà públic de la
nostra ciutat.

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

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.
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Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

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 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.

Del Grup Municipal Ciutadans:

6. – (M1923/841) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: - Que el Govern municipal procedeixi a elaborar un pla específic de
seguretat ja des de la fase cero del desconfinament. Que al mateix pla es contemplin
mesures de protecció per als membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona com la
dotació de pistoles taser, així com equips de protecció individual.
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Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/829) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar el Govern municipal a que prengui, amb la màxima urgència,
totes les mesures necessàries amb un pla de xoc, inclòs l'increment d'agents de la
Guàrdia Urbana, al districte de Ciutat Vella, fent un major esforç en el barri de la
Barceloneta i el Raval, a fi de fer front a la greu situació d'inseguretat i d'amenaces que
pateixen els veïns de cara a la fase avançada de desescalada.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/818) Que el Govern municipal re-emprengui l'activitat dels Agents Cívics per
tal que sigui aquest cos, de manera coordinada amb la Guàrdia Urbana de Barcelona,
qui dugui a terme les funcions d'assessorament i prevenció davant la ciutadania,
durant el  període de desconfinament.

9. – (M1923/817) Que el Govern municipal fixi uns criteris homogenis per a tot
l'Ajuntament alhora d'elaborar els plans de contingència a les instal·lacions municipals,
així com de les empreses vinculades, i es garanteixi el compliment de les check list
fixades  per  prevenció  de  riscos  laborals  de  l'Ajuntament  de  Barcelona,  amb l’objectiu
de garantir un retorn segur.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/820) Que el Govern Municipal doti a la Guàrdia Urbana de Barcelona i als
Bombers de Barcelona (SPEIS) del material de prevenció i seguretat adequats en la
prevenció del Covid-19 en el menor termini possible i que es faci les proves de
detecció del Covid-19 a tots els treballadors d’aquests cossos.

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/839) Que el Govern municipal faciliti el llistat de contractes, convenis o
subvencions realitzats des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, així com accés als
Grups municipals a les eines informàtiques adequades per accedir als expedients i
fiscalització dels mateixos.

12. – (M1923/838) Que el Govern municipal porti a terme un pla específic per eradicar els
narcopisos al barri del Raval i procedeixi a la implantació d'un punt fix de seguretat al
carrer Salvador.
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Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/831)  Que el Govern Municipal a través de la Direcció de Serveis de Prevenció
elabori i posi en marxa un programa de suport per a la prevenció, actuació i risc del
covid, per a les comunitats i centres educatius, de cara a una nova manera de
relacionar-nos.

14. – (M1923/830) Que el Govern Municipal adquireixi i doti el personal dels serveis
essencials de l'ajuntament (Guàrdia Urbana, Bombers i serveis socials) d'equips de
protecció individual (EPI) i altres materials preventius necessaris per a la seva
protecció, així com l'aplicació dels tests que demani la situació.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

15. – (M1923/813) Que el Govern Municipal gestioni un acord amb la comunitat
Coronavirus Makers per tal que pugui contribuir a proveir la ciutat de Barcelona de
mascaretes i altres productes necessaris a les diferents fases de la desescalada, i que
es treballi un partenariat estable amb aquest col·lectiu perquè en el futur sigui més
fàcil reaccionar davant de necessitats urgents de provisió de productes d’aquest tipus.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/821) Quines ordres ha donat el govern municipal a la Guàrdia Urbana per tal
de combatre els "botellots" i altres actes incívics ocorreguts aprofitant la primera fase
del desconfinament? Quants casos de "botellots" il·legals ha detectat la Guàrdia
Urbana durant aquestes setmanes? Quantes queixes veïnals hi ha hagut? Actualment
quants agents es dediquen al patrullatge per unitat territorial o unitat de nit? Quin pla
de seguretat s’ha previst durant les diverses fases del desconfinament?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

17. – (M1923/812) Quines passes s’han donat per a la consolidació o institucionalització de
la taula de treball entre els ajuntaments de Barcelona i Madrid, amb quins resultats
fins el moment i amb quins temes o projectes a la seva agenda per a les properes
setmanes i mesos?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

18. – (M1923/811) Quin és l'estat d'execució de la Proposició / Declaració de Grup aprovada
a la sessió del passat 19 de febrer de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
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Participació, Seguretat i Prevenció amb el redactat següent: (M1923/618) La Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció constata la
persistència  del  fenomen  dels  punts  de  tràfic  de  drogues  en  edificis  d’habitatges  i
manifesta la seva profunda preocupació, pel que insta els governs municipal i de la
Generalitat a elaborar i a presentar un nou pla específic per lluitar contra aquest
fenomen en el marc del pla estratègic Barcelona Ciutat Segura.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


