
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

COMISSIÓ DE PRESIDENCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ, en sessió de 14 de novembre de 2018. 

Aprovació de les actes de la sessw ordinaria de 17 d'octubre ·de 2018 1 de la sessió 
extraordinaria de 29 d'octubre de 2018. 

Part d'impuls i control 

Proposicions 1 Declaracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions 1 Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació 
tenen natura lesa d 'actes d'impuls polític de l 'acció del govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius resolutoris. 

Del Grup Municipal Democrata: 

1.- (M1519/1 0039) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acm·da: l.- Ampliar les patrulles mixtes de la Guardia Urbana i els M os sos 
d'Esquadra dins de les instal·lacions del Metro de Barcelona. 2.- Elaborar un informe sobre el 
funcionament de la comissaria mixta de la Gus.rdia Urbana i Mossos d'Esquadra de la 
Barceloneta i estudiar implementar aquesta experiencia a altres comissaries de la ciutat. 3.
Tro bar i estudiar nous espais i dispositius de col·laboració entre la Guardia Urbana de 
Barcelona i els Mossos d'Esquadra. 4.- Que la regidora de Seguretat i Prevenció i Alcaldessa de 
Barcelona lideri per fi les estrategies de Seguretat i Prevenció de Barcelona. 

Grup Municipal d'ERC: 

2.- (Ml519!10024) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció insta el Govern municipal a dur a terme el que es va comprometre el mes de julio! 
d'enguany; a fer un pla de seguretat específic per tal d'evitar els actes vandalics al metro de 
Barcelona, així com un protocol d'intervenció rapida amb mesures preventives amb l'objectiu 
de protegir treballadors i usuaris. 

Grup Municipal del PSC: 

3.- (M1519/10033) La Comissió de Presidimcia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: 1.- Impedir.l'activitat de la venda iHegal del conegut com "top manta" que 
obstaculitza les vies i els espais de transit, accés i evacuació de la zona de l'intercanviador de la 
pla9a de Catalunya tot exigint la urgent i immediata posada en marxa de les mesures 
necessaries que evitin comprometre la integritat física de viatgers i usuaris del transport públic 
fenoviari. 2.- Denunciar la manca d'efectivitat de les actuals accions i mecanismes del govern 
municipal a !'hora de posar fi i solucionar l'ocupació intensiva d'espais sensibles per a la 
seguretat, així com la manca de voluntat política de lidet'ar aquesta intervenció per part de 
l'Alcaldessa com a maxima responsable institucional i de govern en aquesta materia. 
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Grup Municipal del PP: 

4.- (Ml519/l 0018) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acm·da instar el Govern municipal a regular els serveis de cremació en l'ordenans:a 
per prestacions patrimonials de canl.cter públic no tributari ·deis serveis de cementiris, i en 
qualsevol cas, garantir que els preus per serveis de cremació establerts per !'empresa de 
Cementiris de Barcelona s'hagin d'aprovar pel Consell Plenari, com també les seves possibles 
modificacicins. 

b) Proposició amb contingut de Declaració institucional 

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració institucional que es transcriu a 
continuació té natura/esa d'acte d'impuls polític de l'acció del govern i no produeix e.fectes 
jurídics com a acte administratiu resolutori. 

Gmp Municipal BnC: 

5.- (Ml519/10012) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i 
Prevenció acm·da: l. Condemnar el discurs de foment de 1' o di · i la violencia del recentment 
elegit president del Brasil, Jair Bolsonaro, i exigir-li el compliment més estricte de la 
constitució brasilera del 1988. 2. Expressar el supmt de la ciutat de Barcelona a tota aquella 
ciutadania ·brasilera mobilitzada contra aquests discursos, i especialment les dones que han 
impulsat el moviment #EleNao. 3. Mostrar la més profunda preocupació pel nomenament de 
Sergio Moro com a Ministre de Justícia del Brasil. 4. Exigir protecció i seguretat per a tota la 
població brasilera, davant de les amenaces que han llans:at membres del pmtit de Bolsonaro 
contra els moviments de dones, així com contra diversos col·lectius i minories etniques, sexuals 
o d'altres tipus. 5. Exigir una missió internacional d'observadors independents que puguin 
validar la independencia de la judicatura al Brasil i garantir un processament just i amb totes les 
garanties per al president Lula da Silva. Entretant, exigim també l'allibermnent imm.ediat de 
l'expresident brasiler, d'acord amb la decisió del jutge Rogério Favreto del Tribunal Regional 
Federal4 (TRF-4) de Porto Alegre. 6. Rebutjar la gran reculada en temes mediambientals, en la 
protecció real i efectiva de les zones protegides deis pobles originaris i quilomboles. 7. Rebutjar 
el canvi en el model educatiu que es pretén desenvolupar al Brasil ("escola sense partit", 
privatització generalitzada, ensenyament a distancia ... ) i a la criminalització deis docents. 8. 
Rebutjar la criminalització deis moviments socials, mitjans:ant un enduriment de la llei 
antitenorista i mnb la pretensió d'acabar considerant com a tals militants de pattits, 
organitzacions i moviments progressistes i de defensa deis drets humans. 9. Traslladar aquests 
acords a l'ambaixador del Brasil a Espanya, el Govern catala i el Govern espanyol per a que 
actui'n en conseqüencia. · 

EL SECRETAR! GENERAL, 
Jordi Cases i Pallm·es 
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