COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I
SEGURETAT I PREVENCIÓ
Dia: 19 d'abril 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
A la Comissió:
1.-

Estudi sobre els mecanismes municipals de garantia dels Drets Humans.
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates):

2.-

(M1519/6025) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria de relacions
internacionals per donar compte de: - Objectius del viatge que l'Ajuntament de Barcelona va
realitzar a París i Berlín, el passat 13 de març, i quines són les accions concretes que es duran a
terme a la ciutat de Barcelona en matèria d'habitatge i del control dels preus de lloguer, com a
resultat d'aquest viatge. - Quines han estat les accions dutes a terme amb motiu de la primera
edició del Sònar a Hong Kong, per part de l'Ajuntament de Barcelona i quins objectius s'han
fixat amb el programa Barcelona Talks Business. - Quines accions i objectius s'han acordat en
el viatge a Shenzen, respecte a la col·laboració per la connexió de grans empreses xineses amb
l'ecosistema emprenedor i innovador de Barcelona. - Quines delegacions han format part
d'aquests viatges i quins han estat els objectius assolits.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3.-

(EM 2016-12/30) RESOLDRE, en el sentit que indica el document de resposta de les
al·legacions que consta a l’expedient, les al·legacions que s’han presentat a l’expedient de
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l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris per mitjà de la societat
municipal Cementiris de Barcelona, SAU i, en conseqüència, APROVAR definitivament la
memòria resultant de l’estimació de les al·legacions presentades que contempla la justificació
de la conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de l’operació i la modificació dels estatuts de
la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU, aprovades inicialment per la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió de 14 de
desembre de 2016. APROVAR l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis
funeraris per mitjà de la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU essent condicionada
l’eficàcia del present acord a l’aprovació definitiva de la nova Ordenança de serveis funeraris
de l’Ajuntament de Barcelona aprovada inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió de 22 de març de 2017.
ENCOMANAR-LI la realització dels tràmits i procediments esmentats a la memòria i a
l’expedient EM 2016-12/30 amb l’objecte d’operar com a empresa de serveis funeraris a que fa
referència el present acord. FACULTAR, indistintament, el Regidor de Presidència, Aigua i
Energia i al Director General de Barcelona de Serveis Municipals, SA per a que puguin efectuar
tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord.
4.-

(EM 2017-04/11) APROVAR, en tant que accionista únic de Barcelona de Serveis Municipals,
SA (BSM), l’alienació del 15% de la participació que aquesta té en la societat Serveis Funeraris
de Barcelona, SA (SFB) consistent en 195 accions, números 1 a 195, ambdós inclosos,
representatives del 15% del capital social de SFB, (i) pel procediment de subhasta pública, i, en
cas que aquesta quedés deserta, (ii) a través de l’exercici de l’opció de venda atorgada per
Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a favor de BSM el 13 d’abril de 2011. AUTORITZAR a
BSM a alienar les accions de SFB, que n’és titular, facultant-la àmpliament per tal que (i) pugui
convocar i seguir per tots els seus tràmits el procediment de licitació de les accions mitjançant
subhasta pública, així com portar a terme totes les actuacions necessàries en relació amb la seva
adjudicació; i, en cas que la subhasta quedés deserta, (ii) pugui exercir l’opció de venda
atorgada per Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a favor de BSM el 13 d’abril de 2011.
NOTIFICAR a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, en la seva qualitat d’accionista privat de
SFB, i titular d’un dret d’adquisició preferent en el cas de venda per BSM del 15% del capital
social de SFB, segons resulta de la decisió presa el 24 d’octubre de 1997 de celebrar un concurs
públic, mitjançant un procediment obert, per a la selecció dels adquirents d’accions
representatives del 49 % del capital social de SFB, el qual haurà de ser tingut en compte en el
procediment de subhasta.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

5.-

(011/2017 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes
Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Boris Valls Guardiola,
la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de Sarrià-Sant Gervasi -per al
qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en
règim de dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució del Regidor del
Districte de 30 de juliol de 2015- i l’activitat privada per compte propi en l’àmbit dels serveis
de publicitat i les relacions públiques. Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques
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i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del
Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al
mateix.
6.-

(20164274) ADJUDICAR el contracte núm. 16003999, que té per objecte el subministrament,
en la modalitat d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb distintius, destinats al servei de la
Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període de 72 mesos i un màxim de 45.000 quilòmetres,
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, per un import màxim de
820.905,62 euros, IVA inclòs, a Alphabet España Fleet Management SA, amb NIF A91001438,
de conformitat amb la valoració continguda en l'expedient i d'acord amb la seva proposició.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:
import net d’adjudicació, 678.434,40 euros; i import de l'IVA, 142.471,22 euros, al tipus del
21%, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels pressupostos de 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 i 2023; disposició condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
esmentats pressuposts. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació
de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió
de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.

7.-

(2016/1260) APROVAR inicialment el Reglament Municipal sobre el Registre d’enquestes i
estudis d’opinió; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies, de
conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal.

8.-

(478/17) APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Barcelona; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de dos mesos, de conformitat
amb el que disposa l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates):

9.-

(M1519/6026) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que s'aturi la posada en funcionament del fitxer anomenat "Gestió de la
Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana" fins que es disposi de l'informe a
emetre per part de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i, en tot cas, fins que existeixi
prou garanties de que es respecten els drets de protecció de dades personals de les persones
afectades i els nivells de seguretat que garantiran el seu tractament.
Del Grup Municipal Cs:

10.-

(M1519/6005) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que el Govern municipal retiri la instrucció de creació del fitxer "Gestió de
la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana", per incorporar dades protegides
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per la Declaració Universal dels Drets Humans, la Constitució i la Llei de Protecció de Dades.
Que així mateix el Govern municipal s'abstingui d'emetre a membres de la Guàrdia Urbana
ordres que puguin suposar vulneracions dels seus drets. Que el Govern municipal s'abstingui
d'instrumentalitzar agents d'Assumptes Interns o de qualsevol altra unitat, i es limiti a una gestió
eficaç de la seguretat de la ciutat i dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Del Grup Municipal ERC:
11.-

(M1519/6072) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que el Govern municipal desenvolupi, en el termini de 6 mesos, un Pla pilot
consistent en una Oficina de Mediació i Denúncia en la que hi intervinguin els diferents cossos
de seguretat (Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d'Esquadra) així com un grup de
mediadors, per tal de conjugar la tasca social de mediació amb les funcions policials, amb
l'objectiu d'afavorir la convivència a la franja del Besòs.
Del Grup Municipal PP:

12.-

(M1519/6060) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar el Govern municipal a anul·lar la resolució d'Alcaldia del passat 27
d'octubre de 2016 de creació del fitxer "Gestió de la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la
Guàrdia Urbana".
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal BnComú:

13.-

(M1519/6070) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i
Prevenció acorda: 1. Refermar la seva defensa dels drets humans i de la legalitat internacional
com a principis rectors d'un model de relacions internacionals que es basi en la dignitat de la
persona i fomenti la justícia global. 2. Condemnar l'ocupació israeliana i les polítiques de
colonització dels territoris palestins i l'espoli, explotació, destrucció i esgotament de les riqueses
i recursos naturals palestins, incloses les terres i l'aigua i es compromet a evitar que
l'Ajuntament de Barcelona tingui qualsevol tipus de complicitat amb aquesta ocupació, violació
de drets humans i espoli de recursos. 3. Explorar vies per poder aplicar el principi
d'extraterritorialitat a través de mecanismes de contractació i compra pública que introdueixin
criteris de responsabilitat internacional i respecte amb els Drets Humans. 4. Emplaçar a la
Generalitat a impulsar amb les autoritats locals i federacions de municipis de Catalunya una
taula intergovernamental per a estudiar mesures -com criteris de compra pública i clàusules
específiques en els plecs de contractació- perquè les empreses respectin els drets humans. 5.
Adherir-se a la Resolució 359/XI sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans per a
les empreses catalanes que operen a l'exterior que va aprovar el Parlament de Catalunya el
passat 3 de novembre en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, en els mateixos termes en
què es va aprovar. I així, instar el Govern de la Generalitat a iniciar, abans del 3 de juliol, els
treballs per crear i desplegar un centre d'estudi i d'avaluació sobre els impactes de les empreses
catalanes amb inversions a l'exterior que disposi d'instruments que vetllin pel compliment de la
legislació vigent en l'àmbit dels drets humans per part de les empreses, amb participació de la
societat civil, del Govern i del Parlament mateix. 6. Treballar amb les institucions competents,
les organitzacions de la societat civil i Observatoris independents en matèria de protecció i
defensa dels drets humans per estudiar, garantir, avaluar i certificar la implementació dels
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acords 2, 3, 4 i 5. 7. Demanar al govern de l'Estat, a la Generalitat de Catalunya i a l'Alta
representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, Federica
Mogherini, el desenvolupament de mesures per evitar la complicitat amb l'ocupació i fer
complir el Dret internacional dels Drets Humans i el Dret internacional Humanitari. 8.
Reconèixer la legitimitat d'iniciatives i campanyes no violentes promogudes per la societat civil
palestina i internacional per reivindicar la defensa dels drets humans i del dret internacional
humanitari a Palestina. En aquest sentit, tal i com afirma l'Alta Representant de la Unió Europea
per als Afers Exteriors i Política de Seguretat, mantenir la fermesa i el compromís en la
protecció de la llibertat d'expressió i llibertat d'associació d'acord amb la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea, inclusivament pel que fa a les accions de solidaritat que es
duguin a terme en aquest territori, específicament per aquelles que lluiten per finalitzar
l'ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades al juny de 1967 i destruir el Mur;
reconèixer els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d'Israel per a una total igualtat; i
respectar, protegir i promoure el dret de les refugiades palestines de tornar a les seves cases i
propietats tal i com estableix la resolució 194 de les Nacions Unides. 9. Traslladar aquests
acords a l'Alta representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, al
govern de la Generalitat, al govern de l'Estat, a l'ambaixada d'Israel i l'ambaixada de Palestina.
Del Grup Municipal CUP:
14.-

(M1519/6022) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1) Mostrar el seu suport a l'aixecament del bloqueig econòmic, comercial i
financer que el govern dels Estats Units d'Amèrica manté contra Cuba. 2) Fer arribar al Govern
de la Generalitat la necessitat que en les seves relacions amb les institucions dels Estats Units
d'Amèrica expressin la condemna pel manteniment del blogueig econòmic, comercial i financer
a Cuba, així com a encoratjar-los a derogar, al més aviat possible, les lleis Helms Burton i
Torricelli. 3) Fer arribar aquests acords als consolats de Cuba i Estats Units a Catalunya.
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates):

15.-

(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.

16.-

(M1519/6028) Instem el Govern municipal a que ens faciliti les dades d'audiència de Betevé
des del mes de juliol de 2015 fins a l'actualitat i que a partir d'ara, i de manera mensual, les posi
a l'abast de tothom que les vulgui consultar.
Del Grup Municipal ERC:

17.-

(M1519/6073) Que el Govern municipal realitzi, en el termini d'un mes, una carta de serveis per
als Agents Cívics, en la que constin: missió i valors, objectius, abast de la carta, canals de
comunicació, serveis de suport, compromís de qualitat, indicadors de seguiment i tot allò que
sigui necessari per al bon funcionament de la seva tasca laboral.
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Del Grup Municipal PP:
18.-

(M1519/6061) Que el Govern municipal informi dels costos de la commemoració del 85è
aniversari de la Proclamació de la Segona República i deixi d'enaltir els valors d'aquesta etapa
com a alternativa a la Monarquia Constitucional vigent.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Cs:

19.-

(M1519/6006) Quins han estat els imports i els conceptes pels quals l'Ajuntament de Barcelona
ha imposat quatre sancions a la plataforma "Barcelona con la Seleccióm" ?

20.-

(M1519/6007) Quines mesures durà a terme el Govern municipal per garantir la convivència i
la llibertat religiosa en els districtes de Nou Barris i Sants-Montjuïc a propòsit de la implantació
de dues mesquites ?
Del Grup Municipal ERC:

21.-

(M1519/6074) Quins són els criteris i actuacions del Govern municipal envers la paritat en
l'atorgament de les Medalles d'Honor de la ciutat ?
Del Grup Municipal PP:

22.-

(M1519/6062) Quins són els motius pels quals s'ha sancionat la plataforma "Barcelona con la
Selección", i per què no s'actua de la mateixa manera en altres ocupacions i activitats irregulars
en la via pública ?
Del Grup Municipal CUP:

23.-

(M1519/6023) Sol·licitem conèixer quins beneficis, condicions i clàusules (socials, laborals,
fiscals, de transparència, etc.) es plantegen realitzar en la comissió creada per promoure
Barcelona com a ciutat per acollir l'Agència Europea del Medicament (AEM).

24.-

(M1519/6024) Sol·licitem conèixer si el canvi a la gratuïtat del servei 010 ha comportat
modificacions en el contracte de la licitació i/o en les condicions laborals dels treballadors i
treballadores (càrrega de treball, noves contractacions, passi de contractes de jornada parcial a
completa, etc.).
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates):

25.-

(M1519/6029) Es sol·licita seguiment del prec M1519/5403, tractat en la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, del mes de gener de 2017, amb el contingut següent:
"Que se’ns lliuri, en aquesta mateixa comissió, una valoració districte per districte del nombre de furts
que s’han produït a la ciutat de Barcelona els anys 2015 i 2016".
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
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