COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
Dia: 15 de novembre de 2017
Hora: 10 h.
Sala: President Lluís Companys

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
1.-

Servei d'Atenció a Víctimes d'agressions policials de l'1 d'Octubre.
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions

2.-

RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 3 de novembre de 2017, que designa la Comissió
encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents i Vocals que
hauran de constituir les Meses Electorals, formada pel Director d’Informació de Base i
Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, senyor Lluís Sanz i Marco, el Cap de
Departament de Població de l’esmentat Institut, senyor Josep F. Olivé i Figa, senyora Alicia
Aira Castro i actuant com a Secretari el Secretari General de l'Ajuntament, o persona en qui
delegui, i FIXAR el dia 22 de novembre a les 8:00 hores a la Sala Lluís Companys d’aquest
Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª Planta), per a la celebració de l'esmentat sorteig.
b) Propostes d'acord

3.-

(1226/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. Amadou Bocar Sam, en
reconeixement a la seva trajectòria en la defensa dels Drets Humans a la nostra ciutat, destacant
el seu compromís i la seva lluita per defensar els drets de les persones migrades, des d’una
perspectiva intercultural i de drets de ciutadania.

4.-

(92/2017 RH) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al sofriment en
la categoria d'or al caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 28028,
atès que, d'acord amb els informes que figuren a l'expedient, no s'ha apreciat la concurrència
dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’Honors i Recompenses dels
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membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis aprovat pel Consell Plenari
de 17 de setembre de 1976.
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 Demòcrata:
5.-

(M1519/7199) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que per part de l'Ajuntament de Barcelona es portin a terme accions en els
equipaments i espais municipals que visualitzin la protesta ciutadana contra els
empresonaments dels líders socials i polítics catalans, procedint a la il·luminació en color groc
de diferents fonts i façanes públiques sense perjudici d'aquelles altres accions que es puguin dur
a terme en aquest sentit en els diferents espais i equipaments culturals, fent-se ressò de
l'esmentada acció a l'encesa de l'enllumenat prevista per al proper dia 23 de novembre a la
Rambla.
Del Grup Municipal Cs:

6.-

(M1519/7193) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Instar el Govern municipal a que prengui mesures per incrementar la
vigilància, endurir l'aplicació de les sancions previstes a la normativa vigent per embrutar
elements de l'espai públic, i revisar els protocols d'actuació amb la finalitat d'incrementar el
número de sancions i el cobrament de les mateixes, de manera que no quedin impunes aquestes
pràctiques.
Del Grup Municipal ERC:

7.-

(M1519/7178) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que l'Ajuntament de Barcelona 1. Refermi el compromís de la ciutat de
Barcelona a lluitar contra les conductes violentes i xenòfobes. 2. Augmenti i reforci les
dotacions policials i la presència de Guàrdia Urbana en les manifestacions organitzades o
participades per entitats de caire feixista, així com en els punts de conflicte habituals on es
produeixen habitualment incidents violents. 3. Doni suport i acompanyament jurídic a les
víctimes de violència de caire feixista i xenòfob.
Del Grup Municipal PP:

8.-

(M1519/7185) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar el Govern municipal a rebutjar l'actuació dels piquets durant la jornada
de vaga del passat 8 de novembre i a estudiar, si s'escau, iniciar accions legals pels perjudicis
causats.
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Del Grup Municipal CUP:
9.-

(M1519/7176) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: - Que l'Ajuntament es personi com acusació particular en les diferents
agressions de caire feixista, racista i classista que s'han produït fruit de les diferents
mobilitzacions convocades per l'extrema dreta. - Que a partir d'ara es personi com acusació
particular en les diferents agressions que es puguin produir als carrers de la ciutat de caràcter
feixista, classista i racista. - Que no atorgui permisos d'ocupació de la via pública per dur a
terme manifestacions i concentracions a grups d'extrema dreta en les que s'ha vist en múltiples
convocatòries que acaben amb agressions a veïnes de la ciutat.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal BnComú:

10.-

(M1519/7192) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1. L'Ajuntament de Barcelona mostra la seva solidaritat amb l'Ajuntament de
Madrid, i insta el Govern central a la retirada immediata dels controls financers imposats a
aquest consistori. Aquests controls suposen un atac injustificat a l'autonomia local reconeguda
per la Constitució. 2. L'Ajuntament de Barcelona insta el Govern de l'Estat a promoure una
reforma de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de
l'article 135 de la Constitució Espanyola per tal de modificar la regulació de la regla de despesa.
Aquesta modificació ha de permetre a les corporacions locals que compleixen amb els criteris
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, reinvertir el superàvit fiscal i donar prioritat
a la despesa necessària per assegurar la prestació dels serveis públics fonamentals per sobre dels
crèdits per satisfer els pagaments del deute públic. D'aquesta forma, s'assimilarien els requisits
pressupostaris imposats a l'administració local als exigits a l'Estat i a les Comunitats
Autònomes. 3. L'Ajuntament de Barcelona denuncia l'actitud prepotent del Govern de l'Estat,
que per perseguir els seus objectius polítics no dubta a intervenir altres administracions, ja
siguin locals o autonòmiques, amb mètodes de legalitat dubtosa. 4. Aquest acord es farà arribar
a l'Ajuntament de Madrid, el Govern de l'Estat, l'ACM, la FMC i la FEMP.
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:

11.-

(M1519/7200) Que l'Ajuntament de Barcelona impulsi la creació dins de la Unitat Canina de la
GUB dels recursos necessaris encaminats a la formació en la detecció d'explosius tant dels
agents com dels gossos, a fi de que s'afegeixi als àmbits de seguretat, defensa i detecció de
drogues, que existeixen actualment.
Del Grup Municipal Cs:

12.-

(M1519/7194) Es retiri la pancarta "Llibertat Presos Polítics" de la façana de l'Ajuntament de
Barcelona i de la seu dels diferents districtes de la ciutat de Barcelona.
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13.-

(M1519/7195) Que el Govern municipal insti la direcció del Cos dels Mossos d'Esquadra per a
que, de produir-se noves vagues a la nostra ciutat, es garantitzi per la seva part la defensa del
dret a treballar i a la mobilitat de les persones tant als accessos com a la pròpia Barcelona.
Del Grup Municipal ERC:

14.-

(M1519/7180) Que el govern creï una taula de crisi, amb participació de les entitats afectades,
on poder establir un pla d'ajudes que permeti garantir la viabilitat de les mateixes i la tasca que
desenvolupen a l'actualitat.
Del Grup Municipal PP:

15.-

(M1519/7186) Que el Govern municipal commemori el dia de la Constitució, el proper dia 6 de
desembre, amb l'agenda d'actes, simbologia i protocol que aquesta festivitat mereix.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Demòcrata:

16.-

(M1519/7201) Acceptarà el Govern municipal participar en els patronats i consorcis que
comparteix amb la Generalitat i el Govern espanyol si els vots del Govern legítim de Catalunya
són delegats als representants del Govern espanyol?
Del Grup Municipal ERC:

17.-

(M1519/7179) Quines mesures pensa prendre el Govern municipal davant els empresonaments
del govern legítim de la Generalitat de Catalunya i de la Mesa del Parlament de Catalunya per
part de l'Estat espanyol?
Del Grup Municipal PP:

18.-

(M1519/7187) Quines són les raons, el cost i l'agenda del viatge del Tinent d'Alcalde Jaume
Asens a Brussel·les el dia 9 de novembre del 2017?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:

19.-

(M1519/7202) Que el Govern municipal informi de d'estat d'execució del prec acceptat a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del mes
d'abril de 2017, amb el contingut següent: (M1519/6027) Instem el Govern municipal a que
faciliti les agendes públiques dels comissionats i comissionades tal com es fa amb els regidors
perquè la seva feina pugui ser degudament fiscalitzada.
Del Grup Municipal PP:

20.-

(M1519/7188) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l'estat d'execució del prec següent, aprovat en la sessió de 19 de febrer de 2017: (M1519/5622)
Instar el Govern municipal a desenvolupar un únic protocol que estableix i desenvolupi els
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criteris d’actuació jurídica de l’Ajuntament de Barcelona, i que contempli, com a mínim: Personació com a acusació particular o com acusació popular en procediments penals. - Criteris
per a l’externalització dels serveis jurídics. - Criteris per tal que l’Ajuntament de Barcelona
assumeixi la defensa de funcionaris, càrrecs directius o càrrecs polítics. - Rescabalament a
l’Ajuntament de les despeses causades per la defensa de funcionaris, càrrecs directius o càrrecs
polítics quan hagin estat condemnats per sentència ferma.
Del Grup Municipal CUP:
21.-

(M1519/7177) Es requereix al Govern municipal que informi sobre l'estat d'execució dels
acords següents aprovats en la sessió d'aquesta Comissió de gener de 2016: (M1519/2146) La
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: Que
l’Ajuntament de Barcelona faci ús de totes les eines legals existents a fi que no es produeixin
actes de caire feixista o nazi a la ciutat. Que l’Ajuntament de Barcelona faci ús de totes les eines
legals existents per tal de garantir que espais que duen a terme, emparin o difonguin les
pràctiques i/o discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes i neofeixistes, no disposin de les
llicències i permisos necessaris per dur a terme la seva activitat. Posar en marxa mecanismes
per eradicar els discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes i neofeixistes dels nostres
carrers. Instar, com a part interessada, tots els procediments administratius i judicials necessaris
per tal d’evitar actes de difusió, apologia, iniciació o justificació del feixisme, el nazisme, el
racisme i la xenofòbia, i qualsevol altra discriminació per raó de gènere, opció sexual, origen o
creença.
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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