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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 D'OCTUBRE DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 15 de setembre de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)

1. – Seguretat viària i urbanisme tàctic.

2. – Informe sobre els precs, preguntes i peticions d'accés a expedients formulades pels
grups municipals de l'oposició.

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (19/2020)  REVOCAR,  de  conformitat  amb  l’article  6  del  Reglament  d’Honors  i
Distincions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  els  informes  que  consten  a  l’expedient,
l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat al rei Joan Carles I, acordat pel Plenari del
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 23 de setembre de 1992.

4. – (010/2020 SG) APROVAR definitivament la modificació del Reglament Orgànic
Municipal,  amb la  finalitat  d’establir  un nou sistema de documentació de les  sessions
del Consell Municipal, dels Consells de Districte i d’altres òrgans col·legiats a partir del
seu enregistrament en suport apte per a la gravació i reproducció del so i de la imatge;
i PUBLICAR el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb allò disposat a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local.

5. – (415/2020) MODIFICAR l’annex 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
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als annexos, que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la
Gaseta Municipal i al web.

6. – (2020/436)  APROVAR  el  III  Pla  d’igualtat  d’oportunitats  entre  dones  i  homes  2020-
2023  del  personal  municipal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  dels  Organismes
Autònoms i ens adherits a l’acord regulador de les condicions de treball comunes dels
empleats  públics  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  que  incorpora,  sobre  el  que  es  va
aprovar pel Plenari del Consell Municipal en data 20 de desembre de 2019, la
modificació dels articles 3.1.1.3. COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGUIMENT DEL PLA
D’IGUALTAT i 3.1.1.4 COMISSIÓ TÈCNICA D’IGUALTAT,  quant a la composició dels seus
membres.

7. – (20XF0178) APROVAR l'expedient 20XF0178 de reconeixement de crèdit per un import
de  15.399,17  €  atesa  la  necessitat  de  regularitzar  les  despeses  realitzades  durant
l'exercici 2019, en concepte prestació dels serveis del projecte plataforma Hardware
Open durant el període de l'1 d'octubre fins al 18 de desembre de 2019, derivades dal
contracte 19000371 i la presentació de la factura núm. AF-FV19-3125 de data 20 de
desembre de 2019, amb núm. de registre 2020/43052, i no reconegudes durant
l'exercici corresponent, a favor de ALFATEC SISTEMAS, SL., NIF B98064462;
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA per un import de
15.399,17  €,  amb  càrrec  al  pressupost  general  de  l'exercici  2020  i  aplicació
pressupostària 0100/22610/92321, a favor de ALFATEC SISTEMAS, SL.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

8. – (18003447L01-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i següents de la LCSP, el
contracte 18003447L01-002 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de
manteniment  dels  elements  de  la  via  pública  dels  Districtes  de  l’Ajuntament  de
Barcelona (Lot 1: Districte de Ciutat Vella) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa
Construcciones y Servicios Faus, SA, amb NIF A58869892, per un import màxim de
147.810,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 147.810,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 147.810,00 euros a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0601. FIXAR en
6.107,85 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i comparegui a les dependències de per a
la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació.

9. – (18003447L02-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i següents de la LCSP, el
contracte 18003447L02-001 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de
manteniment  dels  elements  de  la  via  pública  dels  Districtes  de  l’Ajuntament  de
Barcelona  (Lot  2:  Districte  de  l’Eixample)  pels  anys  2019-2021,  adjudicat  a  l'empresa
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Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de
119.666,49 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 119.666,49 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de 119.666,49 euros a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0602. FIXAR en
4.944,90 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva i comparegui a les dependències
de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació.

10. – (18003447L03-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i següents de la LCSP, el
contracte 18003447L03-001 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de
manteniment  dels  elements  de  la  via  pública  dels  Districtes  de  l’Ajuntament  de
Barcelona (Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc) pels anys 2019-2021), adjudicat a
l'empresa UTE Sants Manteniment Via Publica, amb NIF U67372151, per un import
màxim de 207.231,38 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 207.231,38 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i
amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 207.231,38 euros a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0603. FIXAR en
17.126,56 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació.

11. – (18003447L04-002) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i següents de la LCSP, el
contracte 18003447L04-002 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de
manteniment  dels  elements  de  la  via  pública  dels  Districtes  de  l’Ajuntament  de
Barcelona (Lot 4: Districte de les Corts) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa M. I
J. Gruas, SA, amb NIF A25031576, per un import màxim de 72.000,00 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de
72.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 72.000,00 euros a
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0604. FIXAR en 2.975,21 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la
garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

12. – (18003447L09-001) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i següents de la LCSP, el
contracte 18003447L09-001 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de
manteniment  dels  elements  de  la  via  pública  dels  Districtes  de  l’Ajuntament  de
Barcelona (Lot 9: Districte de Sant Andreu) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa
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Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de
50.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 50.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec
a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
50.000,00 euros a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0609. FIXAR en 2.066,12
euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per
tal que reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de la recepció de la notificació.

13. – (18003447L10-001 (891/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i següents de la
LCSP, el contracte 18003447L10-001 que té per objecte la contractació dels serveis i
obres de manteniment dels  elements de la via pública dels  Districtes de l’Ajuntament
de Barcelona (Lot 10: Districte de Sant Martí) pels anys 2019-2021, adjudicat a
l'empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import
màxim de 80.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que
consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat
contracte per un import de 80.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i
amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 80.000,00 euros a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0610. FIXAR en
3.305,78 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

14. – (18003968L10 (1020/18)) DESESTIMAR el recurs de reposició, amb entrada al Registre
de l’Ajuntament de Barcelona en data 28 de juliol de 2020 amb número de registre 1-
2020-0221069-1, interposat per la Sra. María Jesús Morán López, en representació de
l’empresa  Mytriplea  Gestión,  SL,  contra  la  resolució  de  la  Comissió  de  Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, que ratifica la resolució del
Gerent de Recursos de data 16 de març de 2020, relativa a la retenció de factures de
l’empresa  Tempo  Facility  Services,  SL,  adjudicatària  del  LOT  10:  (Districte  de  Sant
Martí)  del  contracte  núm.  18003968L10,  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de
neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents
Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació
pública sostenible (Lot 10: Districte de Sant Martí). Les al·legacions efectuades per
l’empresa no permeten desvirtuar la correcció de l’acord adoptat, atès que l’existència
d’una  cessió  de  crèdit,  tal  com  indica  la  recurrent,  no  justificaria  l’incompliment  per
part de l’Administració de l’obligació que estableix l’article 130.6 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, segons les consideracions efectuades als
informes que s’adjunten a l’expedient i que serveixen de motivació al present acord.

Proposicionsc)
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V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/1332) Instar el Govern municipal a atorgar un permís retribuït als treballadors
i treballadores del consistori barceloní i de totes les empreses vinculades que, per
compliment del deure inexcusable de la cura dels fills, resulten afectats pel
confinament dictat pel centre educatiu, per cuidar dels fills menors de 16 anys
confinats però encara sense diagnòstic, mentre l'Estat espanyol no reconegui les
baixes produïdes per la cura dels fills menors i es consideri baixa laboral.

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/1321) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i  Prevenció acorda: Primer.- La subscripció i  formalització per part de l’Ajuntament de
Barcelona  i  Transparència  Internacional  d’un  Pacte  d’integritat  amb  l’objectiu  de
millorar la integritat, la transparència i la participació en la contractació pública.
Segon.- El compliment de la regla de divisió en lots de les licitacions per permetre
l’accés  a  pymes,  autònoms  i  empreses  de  nova  creació.  Tercer.-  L’utilització  d’eines
que permetin una objectivació dels criteris de valoració amb la finalitat que el màxim
de criteris possible siguin valorats de forma quantificada, objectiva i no subjecta a
judici de valor, per afavorir la igualtat de tracte en les licitacions. Quart.- La
intensificació de les consultes de mercat, per mitjà d'experts independents, com a eina
per  a  fomentar  la  concurrència  i  l’obertura  a  nous  proveïdors.  Cinquè.-  La  creació
d’una  unitat  de  seguiment  dels  procediments  de  contractació  per  mitjà  d'indicadors
d’alerta específics, “red flags”, amb la finalitat d’evitar i  estar avisats en situacions de:
a) limitació de la concurrrència sense justificació, b) adjudicació directa en absència de
circumstàncies  imprevisibles,  c)  la  no  divisió  en  lots  de  l’objecte  del  contracte,  d)  el
reconeixement en els plecs d’especificacions tècniques fetes a mida d’un proveïdor, e)
fraccionament  de  manera  artificial  d’un  contracte  amb  l’objecte  d’utilitzar  el
procediment directe i eludir els requisits de publicitat i concurrència, f) utilització de
criteris  per  a  la  valoració  únicament  depenents  d’un  judici  de  valor,  g)  incompliment
de  les  obligacions  de  transparència  i  de  publicitat  dels  contractes,  h)  iniciació  d’una
modificació contractual que no obeeixi a cap del supòsits enumerats als plecs, i)
iniciació d’una pròrroga no prevista i  que no respongui  a circumstàncies excepcionals,
j)  existència  de  conflictes  d’interès,  relacionats  amb  interessos  familiars  o  econòmics,
k) detecció de pràctiques col·lusòries.

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/1306) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: Instar el Govern Municipal a obrir una investigació interna sobre
les presumptes irregularitats en els exàmens d’accés al cos de Guàrdia Urbana amb la
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finalitat  d’aclarir  si  les  proves  d’accés  es  van  fer  amb  totes  les  garanties  de
transparència i igualtat d’oportunitats per a tots els aspirants.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

18. – (M1923/1331) Disposar en el termini més breu possible la publicació de les memòries
anuals d’actuació de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques i del Comitè
d’Ètica,  així  com  els  informes  del  Consell  Assessor  per  a  la  Transparència,  que  donin
compliment al deure de retiment de comptes que correspon exercir a aquests òrgans
davant el Consell Municipal.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/1320) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat
i Prevenció acorda:1.- Mostrar tot el suport al model català de prevenció, extinció
d’incendis  i  salvament,  reafirmant  les  competències  establertes  en  l’Estatut  de
Catalunya i desenvolupades en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, que ha esdevingut també
tot un èxit i un exemple de coordinació administrativa entre Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de Barcelona i un molt bon servei a la ciutadania en la ciutat de Barcelona.
2.- Reconèixer i realçar l’excel·lent feina dels Bombers de Barcelona i la vigència del Pla
Director de Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) que tenim a
la ciutat de Barcelona, felicitant a tots els seus membres per totes les tasques dutes
durant anys en favor de la ciutat i el benestar i la seguretat de la seva ciutadania. 3.-
Condemnar qualsevol atac i intent de desmantellament del model barceloní i català de
prevenció, extinció d’incendis i salvament.

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/1333)  Que  l’Ajuntament  de  Barcelona  doti  de  personal,  de  formació  i  de
mitjans tècnics a les OACs municipals per acabar amb les disfuncions i els bloqueigs
que es donen en aquest servei, alhora que faci tot allò necessari per protegir els drets
de la totalitat de la ciutadania de Barcelona davant les lesions constants que pateixen,
al  seu torn,  la  ciutadania d’origen estranger amb la  impossibilitat  d’accedir  a  realitzar
els tràmits d’estrangeria.

21. – (M1923/1334) Que el Govern municipal es comprometi a coordinar i homogeneïtzar
l’elaboració dels indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb
la resta d’administracions -locals i autonòmica- del país, per tal de poder facilitar-ne el
seguiment i la comparabilitat de la seva evolució al llarg de la propera dècada.
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/1318) Que el Govern Municipal mostri públicament el seu suport al recurs que
presentarà la Universitat de Barcelona davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en reclamació d’un exercici lliure d’ingerències en les seves funcions.

Del Grup Municipal Ciutadans:

23. – (M1923/1322)  Que,  de  forma  immediata,  l’Ajuntament  de  Barcelona  deixi  de
pertànyer  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM)  i,  en  conseqüència,  d’abonar  la
quota anual corresponent i que, en cas de resultar condemnada, es reclami la
devolució íntegra de les quotes satisfetes des del moment en que es van produir els
actes il·lícits fins a la data.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

24. – (M1923/1319) Quines actuacions s’han dut a terme per esclarir  l’atac que va rebre el
Monument a la Sardana de Montjuïc? Coneix l’Ajuntament si  darrere d’aquest atac hi
ha motivacions polítiques?

Del Grup Municipal Ciutadans:

25. – (M1923/1323) Ha tingut coneixement el Govern municipal de la successió de
presumptes  irregularitats  en  les  oposicions  a  la  Guàrdia  Urbana,  s’ha  rebut  alguna
denúncia i quines mesures es prendran al respecte?

Del Grup Municipal Partit Popular:

26. – (M1923/1304)  Per  quines  raons  l’Ajuntament  de  Barcelona  exclou  la  utilització  de  la
llengua castellana en els cartells que donen informació sobre el Consell de Barri del
Gòtic,  i  en  canvi  utilitzen  com  a  prioritàries  llengües  com  l’àrab  tot  excloent
sistemàticament la llengua castellana ?

27. – (M1923/1305)  De  quina  manera  s’ha  transposat  i  traslladat  als  agents  de  la  Guàrdia
Urbana  de  Barcelona,  per  a  la  seva  efectivitat,  l’ordre  que  va  dictar  la  Fiscalia  per
homogeneïtzar els criteris respecte a les desocupacions ? I en cas de que no s’hagi fet
cap tipus d’actuació al respecte, quins són els motius d’aquesta inactivitat?
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

28. – (M1923/1329)  Si  l’Ajuntament  s’ha  personat  com  a  acusació  particular  en  els
procediments penals oberts com a conseqüència dels delictes comesos en el marc de
les protestes contra la sentència del procés i, en el seu cas, en quins. Si no ho ha fet,
quina  ha  estat  la  motivació  de  la  decisió  de  l’alcaldessa  i  com  justifica  Alcaldia  la
diferència entre aquesta decisió i les accions penals contra agents de la Guàrdia
Urbana de Barcelona i del cos de Mossos d’Esquadra que ha promogut Iridia gràcies a
la subvenció que rep de l’Ajuntament mitjançant conveni per desenvolupar el projecte
Servei d’Atenció i Denúncia en Situacions de Violència Institucional, quantes han estat
aquestes,  quina  posició  processal  hi  manté  l’Ajuntament,  en  el  seu  cas.  I,  finalment,
per què no dona publicitat activa a la informació derivada de la Instrucció de 6 de març
de 2019, atesa la seva rellevància.

29. – (M1923/1330) 1) Per què les bases del concurs públic per a la transmissió onerosa i
constitució  d’un  dret  de  superfície  sobre  el  bé  patrimonial  situat  al  carrer  Badajoz
núm. 11-15 (Illa Sibèria) de Barcelona, no inclouen la clàusula essencial establerta en el
Decret  d’Alcaldia  S1/D2016-1419,  de  19  de  maig,  referent  a  la  relació  econòmica  i
financera  del  contractista  adjudicatari  amb  paradisos  fiscals?  2)  Per  què  no  s’ha
requerit a COYOACAN INVEST, SL, societat unipersonal constituïda en 2018 per
Mediacable, Servicios de Producció, SL, ambdues societats administrades pel Sr. Jaume
Roures Llop, per tal que presenti una declaració responsable sobre si compleix aquesta
clàusula? 3)  No pensa el Govern municipal que caldria requerir la presentació a
l’adjudicatari  de  la  declaració  esmentada  abans  que  se  li  concedeixi  la  corresponent
llicència d’edificació?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

30. – (M1923/1317)  Que  se’ns  informi  sobre  l’estat  de  compliment  de  la  proposició  de  la
 Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat de 20 de maig
de 2020, amb el contingut següent: (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.
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Del Grup Municipal Ciutadans:

31. – (M1923/1324) Que el Govern municipal informi de l’estat d’execució del prec acceptat
en la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
de setembre de 2019 amb el contingut següent: (M1923/68) Que el Govern municipal
procedeixi a l'inici del procés d'elaboració d'un nou reglament de medalles i honors de
la ciutat.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


