COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
Dia: 22 de març 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)
b)
c)
d)

Despatx d'ofici
Mesures de govern
Informes
Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Cs:
1.-

(M1519/5853) Que comparegui el responsable del Govern municipal de Ciutadania per donar
les explicacions pertinents a tots els grups municipals, sobre l'augment de l'ocupació duta a
terme per individus o grups delinqüencials, que de forma premeditada i amb la finalitat
lucrativa, ocupen habitatges (deshabitats o no), per obtenir una compensació econòmica del
propietari per abandonar-la.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

2.-

(507/16) DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Sr. Rodolfo Martín Villa en el tràmit
d’audiència, de conformitat amb els informes emesos pel Comissionat de Programes de
Memòria en data 6 de març de 2017 i per Serveis Jurídics en data 10 de març de 2017; informes
que es contrauen a determinar que l’expedient de revocació de la medalla s’ha tramitat
correctament i de conformitat a l’establert al Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament
de Barcelona i que l’acte és motivat en el sentit que l’interessat coneix el seu contingut i ha
pogut manifestar la seva oposició; REVOCAR l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de
Barcelona al Sr. Rodolfo Martín Villa, acordat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona en sessió de 30 de març de 1976.

3.-

(0781/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona a la
Fundació Festa Major de Gràcia amb motiu del Bicentenari de l’activitat i per l’ininterromput
treball en favor de la cohesió social i la cultura catalana.
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4.-

(420/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona al Sr.
Paco Camarasa Yáñez per la seva important contribució al món literari barceloní, com a
propietari de la llibreria Negra y Criminal i com a comissari del festival BCNegra.

5.-

(424/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Jordi Joan Alsina en
reconeixement del seu compromís amb les tradicions culturals catalanes i la seva projecció a la
ciutat de Barcelona, mitjançant la seva contribució en la promoció, organització i consolidació
de la cultura popular.

6.-

(425/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Restaurant Quatre Gats, un establiment
emblemàtic de Barcelona, amb més de 120 anys d’història.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

7.-

(390/16) APROVAR inicialment el Codi de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona;
SOTMETRE'L a informació pública durant el termini de trenta dies, de conformitat amb el
disposat a l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal.

8.-

(937/2016) APROVAR inicialment l’ordenança de Cementiris de l’Ajuntament de Barcelona;
SOTMETRE-LA a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del
següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

9.-

(938/2016) APROVAR inicialment l’ordenança de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de
Barcelona; SOTMETRE-LA a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a
comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.

10.-

(494/16) MODIFICAR l’Acord Marc, amb número de contracte 16002540, que té per objecte la
fixació de les condicions per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatius de
veu, dades, mòbils, serveis de numeració especial i accés a Internet per part de l’Ajuntament de
Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i organismes amb participació
municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, en virtut del que estableix l'art. 105 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, la clàusula 20 del PCAP i segons compareixença signada per
l’empresa adjudicatària, en el sentit d’incloure dintre de l’àmbit d’aplicació de l’esmentat Acord
Marc les entitats vinculades a l’Ajuntament que s’indiquen a continuació: Fundació Barcelona
Institute Of Technology for The Habitat, amb número de NIF G66205246, (Lot 1, 2) Consorci
Museu d'Art Contemporani de Barcelona, amb número de NIF Q5856181B, (Lot 1 i 2).
REQUERIR l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF A80907397, adjudicatària del lot 1
(Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres i serveis de dades) i del lot
2 (Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils), per tal que comparegui a les dependències
de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a formalitzar la
modificació contractual esmentada en el termini de 15 dies hàbils des de la tramesa de la
present notificació.
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c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
11.-

(M1519/5869) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Instar a les administracions i òrgans competents a estudiar i implementar les
mesures següents, per tal d'aconseguir abaratir el cost de la prestació del servei funerari,
mantenint els estàndards de qualitat avui vigents a la ciutat de Barcelona: 1. Modificar
l'Ordenança dels Serveis Funeraris i la de Cementiris de Barcelona. 2. Estudiar la rebaixa de la
taxa de cementiris i cremació. 3. Instar a l'Estat a rebaixar l'IVA dels Serveis funeraris a un IVA
reduït del 10%. 4. Crear una comissió presidida per la Síndica de Greuges de Barcelona, on
siguin representats les empreses del sector, l'Ajuntament de Barcelona i l'OMIC amb l'objectiu
d'establir un índex de preu de referència de preus dels serveis funeraris. 5. Prestar amb el propi
personal municipal mitjançant les Oficines d'Atenció Ciutadana, o d'altres oficines municipals
que es considerin, un servei d'assessorament i informació de l'oferta i preus dels serveis
funeraris de la ciutat. 6. Establir la obligatorietat de que els operadors ofereixin un paquet bàsic
de serveis que inclogui un servei digne i de qualitat. 7. Garantir que la totalitat dels operadors
que avui presten els serveis funeraris compleixin els estàndards de transparència en política
d'oferta de preus dels serveis funeraris. 8. Revisar els actuals criteris d'accés als serveis de
beneficència gratuïts o subvencionats, per garantir que un major nombre de famílies hi puguin
accedir.
Del Grup Municipal Cs:

12.-

(M1519/5854) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que el Govern municipal doni instruccions al propi Ajuntament de
Barcelona, a les empreses de titularitat municipal, i als instituts i consorcis que té participació
per tal de facilitar i donar accés a la informació de tots els expedients, contractes i qualssevol
altres documents oficials que sol·licitin els Grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona, per
al desenvolupament del compliment d'una de les principals tasques d'oposició com és la de
control i fiscalització.
Del Grup Municipal ERC:

13.-

(M1519/5859) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que el Govern municipal presenti, en el termini de 3 mesos, una estratègia
transversal contra la violència masclista a l'espai públic, en la que hi consti, com a mínim: Dades segregades i diferentment estructurades en els informes de seguretat, de cara a poder
conèixer la realitat exacte del problema per poder definir les polítiques correctes. - Estands
públics a tots els esdeveniments multitudinaris de la ciutat de Barcelona, en els que no només hi
hagi informació, sinó que hi hagi dotacions policials expertes en la temàtica. - Mesures reals i
efectives per assolir l'equitat en els cossos policials.
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Del Grup Municipal PP:
14.-

(M1519/5872) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar al Govern municipal a anular i deixar sense efecte el Procediment
operatiu de la Guàrdia Urbana número 11/17 sobre desallotjaments privats a bens immobles.
Del Grup Municipal CUP:

15.-

(M1519/5866) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1. Condemnar el tarannà antidemocràtic de l'estat Espanyol i la vulneració de
llibertats que han patit i continuen patint artistes per expressar les seves idees. 2. Manifestar la
preocupació per l'extensió del delicte d'enaltiment del terrorisme a actes i missatges que haurien
d'estar emparats per l'exercici de la llibertat d'expressió i per les recents condemnes per aquest
càrrec que fan retrocedir els drets fonamentals. 3. Mostrar el suport al cantant de rap mallorquí
Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó per
l'Audiència Nacional.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:

16.-

(M1519/5870) Que el Govern municipal abans d'iniciar qualsevol modificació de l'ordenança
de convivència tingui principalment en compte l'opinió de la ciutadania i les seves inquietuds
per a aquesta modificació, que es cerqui per a tal modificació el mateix consens que la va posar
en marxa, que no es relaxi en cap cas la seva aplicació i desenvolupament fent-se tot en benefici
general dels veïns i veïnes.
Del Grup Municipal Demòcrata:

17.-

(M1519/5871) Que en el Reglament de Participació Ciutadana que s'està elaborant s'incorporin
(tal com diu la Síndica) tots els aspectes que han de regular les audiències públiques de
pressupostos i ordenances fiscals, així com els altres òrgans de participació, consells de barris,
consells plenaris, per garantir que el procés sigui clar i no permeti ambigüitat en la seva
interpretació. I que el govern municipal assumeixi el compromís de compliment de les normes
reguladores.
Del Grup Municipal Cs:

18.-

(M1519/5855) Que es procedeixi per part del Govern municipal a la convocatòria de la trobada
anual entre l'Ajuntament de Barcelona i les Cases Regionals de Barcelona i les entitats culturals
que tradicionalment assistien a l'acte que es celebrava al Palau Albéniz.
Del Grup Municipal Cs:

19.-

(M1519/5856) Que es procedeixi per part del Govern municipal a la confecció d'un nou
reglament de medalles d'honor de la ciutat, amb la participació i consens dels Grups municipals
representats al Consistori.
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Del Grup Municipal PP:
20.-

(M1519/5874) Que el Govern municipal realitzi una avaluació global (quantitativa i
qualitativa), objectiva i rigorosa de l'aplicació de l'Ordenança de Civisme tenint en compte tots
els objectes jurídics a protegir, especialment les persones perjudicades per l'incivisme, abans
d'iniciar qualsevol procés de modificació de l'esmentada Ordenança, i que es valori i justifiqui
les necessitats de la seva modificació, si s'escau, per tal de garantir una bona convivència a la
ciutat de Barcelona. Tanmateix demanem que s'intensifiquin els programes de Mesures
alternatives substitutòries de les sancions pecuniàries d'aquesta Ordenança.
d) Preguntes
Del Grup Municipal ERC:

21.-

(M1519/5860) Quina és l'opinió del Govern municipal davant la informació sobre els
patrullatges per la zona de la Barceloneta, a mans de vigilants de seguretat privada?

22.-

(M1519/5861) Quin calendari té previst el Govern municipal per dur a terme la revisió dels
òrgans de participació dels Districtes inclosos al punt IV de les normes reguladores de
funcionament dels Districtes?
Del Grup Municipal PP:

23.-

(M1519/5873) Quin ha estat el cost total de les jornades "#BCNvsODI", qui va ser el
responsable de la seva organització i de la selecció dels ponents; quins són els imports que han
cobrat cadascun dels participants, així com les despeses d'allotjament i aquelles altres
relacionades amb les jornades?
Del Grup Municipal CUP:

24.-

(M1519/5867) Sol·licitem conèixer quants membres de la Guàrdia Urbana han sigut expulsats
del cos en l’última dècada i per quins motius.

25.-

(M1519/5868) El Govern de Barcelona en Comú i el PSC ha ordenat el precinte del CIÈ i ha
portat el cas davant dels tribunals el Ministeri d'Interior per desobeir les ordres de cessament i
precinte?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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