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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 DE GENER DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 11 de desembre de 2019

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)

1. – Formació en drets humans i diversitat. 2019.

2. – Viatges i acció internacional de l'Ajuntament. Trimestre Octubre-Desembre 2019.

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (1000/2019) ESMENAR l’annex 1 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.  MODIFICAR  l'annex  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. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal, al web
municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

4. – (1327/19)  APROVAR  inicialment  el  Programa  d’Actuació  Municipal  2020-2023  (PAM)
de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  en  els  termes  que  s’indiquen  en  el  document  que
consta  a  l’expedient  annex;  TRAMETRE’L  als  Consells  de  Districte  per  a  què  emetin
l’informe corresponent; i, SOTMETRE’L a informació pública per un període d’un mes, a
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comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 121 del ROM.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (M1923/499) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que en aquest 2020 es dediquin tots els recursos pressupostaris i
humans necessaris per tal de revertir les greus dades de criminalitat i de sensació
d’inseguretat  que  pateix  la  ciutat  de  Barcelona.  Que  es  creï  el  Pla  Director  de
Convivència. Que es creï el Pla Director d’Equipaments de la Guàrdia Urbana per tal de
dotar  al  cos  dels  equipaments  necessaris  i  posar  al  dia  els  existents.  Que  s’estudiïn
noves formes de col·laboració entre els diferents cossos de seguretat i de prevenció de
la ciutat i s’estudiï l’ampliació de les experiències de col·laboració ja existents.

Del Grup Municipal Ciutadans:

6. – (M1923/503) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que per part del Govern municipal es procedeixi a la convocatòria
immediata de places de la unitat UREP de la Guàrdia Urbana de Barcelona fins arribar
al número operatiu que tenia la USP abans del primer nomenament de la Sra. Ada
Colau com a Alcaldessa.

Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/488) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció insta el Govern municipal a impulsar accions estratègiques de Seguretat
viària per al compliment de la normativa vigent sobre la regulació de vehicles de
mobilitat personal (VMP) així com la seva ampliació i incorporació al Pla Local de
Seguretat Viària 2019-2022, presentat el passat mes de novembre.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

8. – (M1923/494) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció insta el Govern municipal a establir les bases  d’una nova etapa de relacions
institucionals  amb  el  Govern  d’Espanya,  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i
l’Administració Central. Aquestes relacions haurien d’estar guiades per l’objectiu de fer
de Barcelona la cocapital d’Espanya, construint un projecte de colideratge de la ciutat
a  l’Estat,  amb  els  recursos  i  projectes  necessaris  per  assolir  aquesta  condició.  En
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conseqüència,  la  nova  etapa  de  relacions  hauria  d’estar  presidida  pels  principis  de
lleialtat institucional, confiança i responsabilitat; hauria de perseguir exclusivament el
benefici a Barcelona i els barcelonins, amb la premissa de que el que és bo per a
Barcelona  és  bo  per  a  Espanya  i  per  a  Catalunya;  i  s’hauria  de  gestionar  per  part  de
l’Ajuntament  de  manera  sistemàtica,  rigorosa  i  exigent.  En  aquest  sentit,  la  fórmula
d’una  comissió  mixta  permanent  Govern-Ajuntament  podria  ser  un  bon  instrument.
L’agenda  a  treballar  hauria  de  reservar  un  lloc  destacat  per  a  les  polítiques  de
seguretat, habitatge, emergència climàtica, infraestructures, promoció econòmica i
cultura. Finalment, considerant que la transparència pot contribuir decisivament a la
normalització de les relacions i a reforçar la posició de l’Ajuntament amb el suport dels
grups municipals, la Comissió insta el Govern municipal a presentar un informe
trimestral sobre l'evolució d'aquesta agenda.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/491) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda: Primer.- Mostrar el desacord amb la resolució de la Junta
Electoral Central i del Tribunal Suprem per la qual s’intenta executar la inhabilitació del
M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva credencial
de  diputat.  L’esmentada  resolució  vulnera  tant  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya
com el Reglament del Parlament de Catalunya. Segon.- Mostrar el desacord amb la
resolució de la mateixa Junta Electoral Central i del Tribunal Suprem que, fent cas omís
al  TJUE,  nega  la  condició  d’eurodiputat  a  Oriol  Junqueras,  malgrat  que  la  recent
sentència  del  TJUE  dictamina  que  hauria  d’haver  recollit  l’acta  d’eurodiputat  i,  per
tant, tindria immunitat parlamentària. Tercer.- Donar suport a les actuacions que es
realitzen des del Parlament de Catalunya per a protegir els drets del Molt Honorable
President,  com  a  diputat  electe  d’aquesta  cambra.  Quart.-  Instar  l’Estat  espanyol  a
trobar  una  solució  política  al  procés  que  viu  el  nostre  país.  S’ha  de  posar  fi  a  la
repressió,  la  judicialització i  la  persecució d’electes,  representants de la societat civil  i
institucions  que,  a  més  de  no  aportar  solucions,  allunyen  l’acord  polític.  Cinquè.-
Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats
i  exiliades  i  la  plena  garantia  en  l’exercici  i  defensa  dels  drets  civils  i  polítics  dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Sisè.- Mantenir el compromís amb la defensa del
dret a decidir, per tal que siguem tots els catalans i catalanes els qui decidim el nostre
futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. Setè.- Demanar al Parlament Europeu
que  respecti  els  drets  polítics  d’Oriol  Junqueras  i  faci  complir  la  sentència  del  TJUE.
Vuitè.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats,
a  la  Presidència  del  Govern  de  l’Estat,  a  la  Presidència  del  Parlament  Europeu,  als
municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya.
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Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/492)  Que  en  el  termini  d’un  mes  es  traslladi  a  la  Comissió  de  Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció un informe sobre el darrer
procés  d’oposicions  de  la  Guàrdia  Urbana  i  promoció  interna  que  inclogui  una
valoració  quantitativa  i  qualitativa  de  l’accés  i  l’anàlisi  dels  resultats  de  les  diferents
proves del procés en relació al gènere.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/498) Que el Govern Municipal dugui a terme una auditoria sobre l’estat de les
colònies felines de la ciutat, amb l’objectiu de millorar-ne la seva gestió i  introduir les
millores necessàries, en el termini de dos mesos, alhora que reformuli el model de
gestió de les mateixes, amb el consens de les entitats gateres de la ciutat.

12. – (M1923/497)  Que  el  Govern  Municipal  insti  el  govern  de  l’Estat  Espanyol  per  tal  que
procedeixi al tancament del Centre d’Internament per a persones Estrangeres (CIE) de
Barcelona de forma imminent.

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/504) Que el Govern municipal procedeixi a la implantació dels sistemes de
compliment (compliance) tant a l'Ajuntaments de Barcelona, als deu Ajuntament de
districte, així com a totes les empreses, consorcis i instituts municipals, al llarg del
present any 2020.

14. – (M1923/483) Que el Govern municipal procedeixi a la creació de l'Oficina d'Assumptes
Gitanos per a la defensa dels drets, les llibertats i la cultura gitana a Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/490)  Instar  el  Govern  municipal  a  que  el  Comitè  d’Ètica,  en  el  termini  de  2
mesos, presenti, en Comissió o Plenari, previ Informe de la Comissió de Govern la
memòria anual de la seva activitat corresponent a l’exercici 2018 i 2019.

16. – (M1923/487) Instar el Govern Municipal a que en el termini d’un mes ens doni trasllat
del calendari i de la consignació pressupostària prevista per a aquest mandat per la
implementació de la Agenda 2030.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

17. – (M1923/495) Que s'encarregui una auditoria tècnica externa sobre el cost del servei
d'assessorament jurídic de la OND i sobre les possibles duplicitats en els serveis
d'assessorament jurídic especialitzat proporcionats des de diferents instàncies
municipals i les millors alternatives organitzatives per a eliminar-les, presentant les
conclusions d'aquest estudi en aquesta Comissió en un termini màxim de tres mesos.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/493)  Quin  és  el  resultat  de  l’aplicació  del  Pla  de  xoc  aprovat  per  l’actual
govern durant el 2018  al conjunt del Districte de Ciutat Vella?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/496)  Quin  serà  el  cost  final  per  a  l’Ajuntament  dels  danys  provocats  pels
aldarulls registrats a Barcelona arran de la publicació de la sentència del procés,
incloent-hi  l’estimació  del  cost  per  les  hores  extraordinàries  dels  treballadors
municipals  o  d’empreses  al  servei  de  l’Ajuntament;  quan  està  previst  completar  la
reparació del paviment, especialment als carrils bici; i, pel que fa a les accions legals
que  s’han  dut  a  terme,  quantes  denúncies  penals  i  administratives  ha  presentat
l’Ajuntament, quantes sancions ha imposat com a conseqüència d’aquells fets, quantes
demandes ha interposat i a quantes accions penals s’ha personat com a part afectada i
quines mesures preventives ha adoptat davant la publicitat en xarxes socials d’accions
de protesta impulsades per la plataforma Tsunami Democràtic.

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


