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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE SETEMBRE DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 15 de juliol de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)

1. – Pla estratègic de l’Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023.

Informesc)

2. – Balanç del dispositiu de seguretat de l'estiu 2020.

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (288/2020)  MODIFICAR  els  annexos  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  als  annexos,  que  consten  a  l’expedient.  PUBLICAR  aquest  acord  i  els  seus
annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal.

4. – (19/2020) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Xarxa d'Entitats Locals
per desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies  (FEMP);  FACULTAR  a  la  Tercera  Tinent  d’Alcaldia  perquè  pugui  efectuar
totes les actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord”

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)
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5. – (20204407_20002449) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament
mitjançant  la  modalitat  d’arrendament,  de  30  escúters  elèctriques  amb  distintius
destinades  per  al  servei  de  la  Guàrdia  Urbana  de  Barcelona  a  l’Ajuntament  de
Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, amb núm. de contracte 20002449,
mitjançant la tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 869.000,20 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
718.182,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada
despesa de 869.000,20 euros, dels quals 718.182,00 euros corresponen a l’import net i
150.818,20 euros a l’IVA, al tipus del 21%, i amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 140.005,59 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un
import (IVA inclòs) de 173.800,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 173.800,04
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 173.800,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un
import (IVA inclòs) de 173.800,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400 i un import (IVA inclòs) de 33.794,45
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0400, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos corresponents, atès que l'execució d'aquest contracte
s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

6. – (M1923/1186) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: 1. Instar al govern municipal a recuperar un instrument com
Foment de Ciutat Vella, amb personal i recursos econòmics propis, per tal de dur a
terme  la  planificació  en  matèria  d’urbanisme,  cultura,  espai  públic,  habitatge  i
projectes de dinamització econòmica i  social,  amb l’objectiu de revertir els problemes
creixents al districte de Ciutat Vella. 2. Que es duguin a terme les accions jurídiques
necessàries i es faci la dotació de recursos adequats en el pressupost de 2021, per tal
que sigui operativa en el mateix any.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/1195) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat
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i  Prevenció  acorda  que  per  part  dels  serveis  municipals  corresponents  s’emeti  un
informe que detalli el nombre de les preguntes i precs formulats pels regidors i grups
de  l’oposició,  així  com  les  peticions  d’accés  a  expedients  que  no  han  estat  ateses
durant aquest mandat, també als districtes, especificant en tots els casos les dates en
que es van formular les peticions, la causa per la que no han estat ateses i identificant
el responsable de la seva tramitació. I que es faciliti aquest informe als diferents grups
municipals de forma prèvia a la celebració de la propera comissió de presidència.

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/1176) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: Primer.- Que el Govern municipal procedeixi a la declaració de
Barcelona com ciutat anti-okupació. Segon.- Que es realitzi totes les accions oportunes
amb la finalitat de dotar de les eines legals i de seguretat necessàries als propietaris
dels immobles víctimes d'una okupació.

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/1206) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda adoptar mesures i accions concretes que enforteixin la seguretat
ciutadana, la convivència als barris més conflictius de la ciutat i evitar la degradació del
teixit veïnal amb solucions eficaços davant els fets delictius, la vanta i consum de
drogues i l'okupació il·legal, treballant conjuntament amb els veïns, comerciants de la
zona, els serveis socials i la Guàrdia Urbana en la detecció d'errades en els protocols
d'actuació i reforç dels sistemes de protecció social del districte. Reforçar la seguretat
amb patrulles mixtes de membres de la nostra Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra.
Que se li doni atenció immediata a les víctimes d'aquests fets delictius i als veïns, així
com un seguiment i acompanyament efectiu amb els equips necessaris per a la recerca
de solucions.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

10. – (M1923/1203) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: 1. Donar suport a les actuacions que duu a terme en exercici de la
Justícia  Universal  a  l’Argentina  la  Magistrada  Dra.  Maria  Romilda  Servini,  causa
4591/10 al Jutjat de lo Criminal i Correccional Federal núm. 1 de la Ciutat de Buenos
Aires, per investigar els crims del franquisme. 2.Refermar el compromís de
l’Ajuntament  de Barcelona a  mostrar  suport  i  a  acompanyar  les  iniciatives  ciutadanes
encaminades a iniciar procediments davant les jurisdiccions competents per tal de
determinar responsabilitats en els crims perpetrats durant la dictadura franquista,
donant compliment al punt 6 de la declaració institucional aprovada pel Consell
municipal  el  2  d’octubre  de  2015  (Sisè.  Col·laborar  amb  aquelles  persones  que
participen de la querella argentina mentre no siguin restituïdes les famílies). 3. Donar
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suport a la querella presentada per les germanes de Salvador Puig Antich i
l’Ajuntament de Barcelona,  recorrent  a  totes  les  instàncies  que sigui  necessari  per  tal
d’aconseguir el dret a la veritat, a la justícia i a la reparació. 4.Refermar el compromís
de l’Ajuntament de Barcelona a exercir  accions judicials que siguin procedents davant
les  instàncies  que  corresponguin  a  efectes  que,  per  part  d’aquests,  s’investiguin
delictes comesos en el context de crims contra la humanitat per part de la dictadura
franquista que van afectar als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, es determinin
les circumstàncies en les que van ser perpetrats, qui van ser els responsables directes i
indirectes  i,  si  s’escau,  que  es  procedeixi  a  la  seva  imputació,  processament,  judici  i
condemna. per combatre la impunitat del franquisme.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

11. – (M1923/1174) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i  Prevenció  acorda:  Primer.-  Constatar  amb  preocupació  l’extensió  del  fenomen  de
l’ocupació  il·legal  d’immobles  a  la  ciutat  de  Barcelona,  un  fenomen  que  podria
agreujar-se  en  els  propers  mesos  amb  el  tancament  d’establiments  comercials
provocat  per  la  pandèmia  i  les  seves  conseqüències.  Segon.-  Declarar  que  l’ocupació
il·legal  mai  no  pot  servir  com  a  títol  d’accés  a  la  possessió  d’un  habitatge  ni  té
cobertura  en  el  dret  constitucional  a  gaudir  d’un  habitatge  digne,  un  dret  que  ha  de
ser  satisfet  per  altres  mitjans  com  la  creació  d’un  parc  suficient  d’habitatge  social.
Tercer.-  Comprometre’s  a  proporcionar  habitatges  d’emergència  social  als  ciutadans
en  risc  d’exclusió  social.  Quart.-  Manifestar  el  nostre  rebuig  a  l’ocupació  il·legal
d’immobles  i  assumint  el  compromís  d’elaborar  un  pla  integral  de  prevenció  de
l’ocupació  il·legal  i  de  suport  als  propietaris  i  veïns  afectats  per  les  ocupacions  amb
finalitats delictives. Cinquè.- Manifestar el nostre compromís de constituir una
comissió interdisciplinària (urbanisme, habitatge, afers socials, cossos de seguretat,
col·legi  d’advocats,  administradors  de  finques...)  per  establir  un  protocol  d’actuació
urgent i immediata en cas d’ocupació d’un habitatge o establiment.

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/1184) Que el Govern municipal impulsi  la renovació dels estatuts i
reglaments dels organismes i empreses municipals per tal de garantir la paritat als seus
òrgans de direcció i representació, per tal de donar compliment a la Llei d’Igualtat, i fer-
ho abans que les propostes siguin sotmeses a votació.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/1196) Que en la propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació,  Seguretat  i  Prevenció se’ns  presenti  un informe de seguretat  viària  on el
govern municipal faciliti la següent informació: 1. Un cens de tots els trams de la xarxa
viària de Barcelona on el sistema de transport públic col·lectiu, el BUS en totes les
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seves modalitats, circuli per un carril contra direcció al sentit general de la via. 2. Que
Guàrdia Urbana comptabilitzi i situï geogràficament per cada tram, tots els accidents
registrats, catalogats per severitat en les lesions sofertes pels participants en
l’accident:  absència  de  lesions,  lesions  lleus,  lesions  greus  i  lesions  mortals.  3.  Que
també  se’ns  faciliti  l’estudi  de  seguretat  viària  que  s’ha  efectuat  per  cada  tram  tot
justificant de manera tècnica la seva viabilitat en termes de risc potencial. Finalment,
que  en  funció  de  l’anàlisi  de  l’accidentalitat  i  els  criteris  dels  professionals  del
Transport Públic, que es reverteixin immediatament els carrils bus més conflictius o
amb  més  risc  potencial  d’accidents  per  garantir  la  millora  de  la  seguretat  viària  del
conjunt de la ciutat de Barcelona.

14. – (M1923/1201)  Que  s’iniciï  una  auditoria  a  la  ciutat  de  Barcelona  per  tal  de  detectar
tots els infrahabitatges i  avaluar-ne els risc d’incendi i  trobar-hi solució per tal que no
es tornin a donar casos com l’ocorregut a la Barceloneta el 14 d’agost.

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/1179) Que el Govern municipal, en pro del dret d'accés a la informació i de la
transparència, doni una resposta, també per escrit, a totes les preguntes escrites que
formulen els grups municipals de l'oposició dins dels terminis establerts a l'efecte.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/1193) Instar al govern municipal a que informi sobre el següents aspectes: -
Les  mesures  concretes  que  s’han  implementat  per  millorar  el  servei  del  010  i  en
concret si aquest servei està funcionant satisfactòriament considerant les limitacions
de  les  actuacions  presencials.  -Quins  temps  de  resposta  s’estan  donant  als  ciutadans
que   accedeixen  a  aquest  servei  i  les  mesures  de  control  de  qualitat  que  s’estan
implementant. -De quina manera estan  funcionant en els districtes els  serveis de
consulta que venien funcionant fins la declaració de la pandèmia, tant per
l’assessorament  de  nous  expedients  com  aquells  que  ja  estan  en  tramitació,  i,
especialment en els relacionats amb obres i activitats.

17. – (M1923/1194) Instar al Govern Municipal a realitzar als treballadors i treballadores de
l’Ajuntament  de Barcelona les  proves  d’identificació  d’anticossos  COVID 19 per  tal  de
minimitzar el risc de contagi del seu personal

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

18. – (M1923/1175) Que el Govern municipal presenti a la Comissió prevista per al 21
d’octubre  un  informe  detallat  sobre:  1)  els  ajuts  concedits  per  l’Ajuntament  i  la
despesa feta pel mateix Ajuntament fins el 15 de setembre per fer front al Covid-19
amb càrrec al fons de contingència de 90.000.000,00 d’euros aprovat pel Plenari el 24
de juliol, amb indicació de conceptes, beneficiaris, adjudicataris de contractes, imports
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i  peticions  d’ajuts  denegades  2)  altres  ajuts  vinculats  a  la  Covid-19  que  no  siguin
estrictament transferències econòmiques directes

19. – (M1923/1173) Instar el Govern municipal a presentar a la propera Junta de Portaveus,
que  tindrà  lloc  el  21  de  setembre,  l’esborrany  de  reglament  o  guia  de  criteris
interpretatius que es va comprometre a elaborar per introduir seguretat en el
procediment  de  presentació  i  admissió  d’iniciatives  d’impuls  i  control  a  les  diferents
comissions permanents del Consell Municipal.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/1185) Quina valoració fa el govern municipal del funcionament dels òrgans de
participació dels districtes durant aquests mesos?

Del Grup Municipal Ciutadans:

21. – (M1923/1178) A quin número d'agents que integren el cos de la Guàrdia Urbana de
Barcelona se ha realitzat probes de detecció PCR i, en cas de detecció de positius, s'ha
procedit a la seva substitució?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/1177) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició
acceptada en la Comissió de juliol de 2020, amb el contingut següent: 
(M1923/1077)La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i  Prevenció  acorda  l’adopció  de  les  mesures  següents:  1.  La  realització  de  campanyes
municipals  ciutadanes divulgatives d’informació i  de conscienciació,  tant en les xarxes
socials com a peu de carrer, especialment en llocs públics i concorreguts com les
platges, relatives al correcte ús de les mascaretes, així com del seu correcte reciclatge i
rebuig.  2.La realització d’inspeccions intensives a la ciutat de Barcelona per part de la
Guàrdia Urbana amb la finalitat de controlar que la població compleixi amb la
normativa  que  l’obliga  a  l’ús  de  la  mascareta,  procedint,  en  cas  d’incompliment,  a  la
necessària informació de conscienciació, acompanyant-la de la corresponent sanció.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


