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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 DE GENER DE 2020

ACORDS

Part Decisòria / Executiva

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a

produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(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

noves formes de col·laboració entre els diferents cossos de seguretat i de prevenció de

Del Grup Municipal Partit Popular:

(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
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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:

(M1923/494) La Comissió de Presidència insta al govern municipal a establir les bases

principis de lleialtat institucional, confiança i responsabilitat; hauria de perseguir el
benefici de Barcelona i els barcelonins, amb la premissa de que el que es bo per

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

insta al Govern municipal a donar explicacions cada vegada que es reuneixi

Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es

jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(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

Mostrar el desacord amb la resolució de la mateixa Junta Electoral Central i del

Donar suport a les actuacions que es realitzen des del Parlament de Catalunya per a
protegir la Presidència de la Generalitat, vetllant per fer complir i respectar l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, la Llei de la Presidència de la Generalitat i el Govern i el
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posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i exiliades 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

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,

municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya.
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