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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  14 de febrer de  2018 

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)   Mesura de govern 

 

1.-  Foment de la participació de persones d'orígens i contextos culturals diversos en els canals de 

participació. 

 

c)  Informe 

 

2.-  Pla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: gener-desembre 2017. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

3.-  (M1519/8246) Que comparegui el responsable municipal en matèria de coordinació de les 

relacions institucionals amb l'Estat, per donar compte de les peticions de convocatòria de 

l'esmentada Comissió que s'han fet al govern del Regne d'Espanya per tal de desencallar la 

situació de bloqueig en la que es troben les inversions pendents de l'administració de l'Estat, 

així com per debatre els efectes perjudicials per la ciutat derivats de la decisió unilateral del 

Govern espanyol d'aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  PROPOSAR com a membres de la Comissió d’Empara, la Sra. Carme Panchon Iglesias i el Sr. 

Jordi Giró Castañer, de conformitat amb el disposat a l’article 114.3. del Reglament de 

Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

5.-  RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública; APROVAR 

definitivament la modificació del Reglament Orgànic Municipal, amb la finalitat de regular la 
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possibilitat d'assistència telemàtica i de votació remota per causa de maternitat, paternitat, 

embaràs o malaltia greu dels membres de la Corporació; i PUBLICAR el text íntegre de la 

modificació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes de la seva entrada en vigor, de 

conformitat amb allò disposat a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

 

6.-  (4259/17) ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona a títol 

pòstum al Sr. Joan Mora Soler, barceloní i andreuenc exemplar, per la seva capacitat d'enriquir 

el debat en el món artístic a partir de fer art des de la quotidianitat, així com I'important paper 

que va tenir en la dinamització de la vida sociocultural de Sant Andreu. 

 

7.-  (37/2018) ATORGAR la distinció de reconeixement a títol honorífic, al Sr. R. E. H. amb 

número de matrícula 22984, d’acord amb el que estableix la disposició addicional del 

Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 

d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Municipal el 17 de setembre de 1976, en 

reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers el Servei de Prevenció i Extinció 

d’Incendis i Salvament de Barcelona, a la vista dels informes que figuren a l’expedient. 

 

8.-  (123/2017) ATORGAR la medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria de bronze, als membres del 

Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament que figuren en les relacions adjuntes, per 

haver prestat serveis sense interrupció durant 25 anys sense cap nota desfavorable en els seus 

expedients personals, d’acord amb el que disposa l’article 4.2.c del Reglament d’Honors i 

Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat 

pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

9.-  (38/2018) ATORGAR la medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria de bronze i a títol honorífic, 

a les persones alienes al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona 

que figuren en la relació adjunta, per haver-se distingit notablement per la seva actuació en 

favor de l’esmentat servei, d’acord amb el que estableix la disposició addicional del vigent 

Reglament d’Honors i Recompenses dels Membres de la Policia Municipal i del Servei 

d’Extinció d’Incendis, de 17 de setembre de 1976, a la vista dels informes que figuren a 

l’expedient. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

10.-  (002/2018 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la Sra. Neus Roca Miró, la 

compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sants-Montjuïc -per al qual 

fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de l’11 de gener de 2018-, passant-lo a exercir en règim 

de dedicació parcial en un percentatge del 75% per resolució de la Regidora del Districte de 18 

de gener de 2018- i l’activitat privada per compte propi que declara com a quiromassatgista i 

tècnica en nutrició. 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 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. 
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11.-  (0001/17) RESOLDRE de mutu acord el contracte núm. 16002928, que té per objecte la 

contractació de la neteja i recollida selectiva dels Edificis i Locals Municipals adscrits a les 

Gerències i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, respecte els lots 4, 8 i 10, en atenció a la 

petició efectuada per l’empresa Optima Facility Services, SL, en l’escrit de 23 de gener de 

2018, i sotmetre l’eficàcia d’aquest Acord a la condició suspensiva consistent en l’entrada en 

vigor del nou contracte que haurà de substituir el present i que es licitarà pròximament. 

DELEGAR  en el/la membre de la Comissió de Govern responsable de l’àmbit material del 

contracte l’aprovació dels moviments comptables corresponents a les anul·lacions parcials de la 

part de les autoritzacions i/o disposicions de la despesa no obligada. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

12.-  (M1519/8247) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el govern municipal a: - Afrontar urgentment l'ampliació de la plantilla i la 

planificació de noves convocatòries per a cobrir la manca d'efectius de la Guàrdia Urbana, 

especialment tenint en compte les conseqüències que pot tenir la nova legislació reguladora de 

la jubilació anticipada dels policies locals. - Donar compliment estricte a les previsions de la 

instrucció "Victor Alfa"·per fer front de manera efectiva a la venda ambulant il·legal. - Acordar 

la nova seu de la Sala Policial Conjunta en el termini de dos mesos amb consens institucional, 

polític i amb la representació social de la Guàrdia Urbana. - Donar compte abans de la propera 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de la 

implantació de la prova pilot de policia de proximitat als Districtes de Nou Barris, Sant Andreu 

i Sant Martí. - Informar en la pròxima Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció del desplegament del Pla Director de la Guàrdia Urbana i de 

la URPE. - Reforçar els efectius de la Guàrdia Urbana al torn de nit per l'evident manca de 

presència de patrulles als barris de la ciutat. - Incrementar la formació per fer front a les 

amenaces terroristes i d'alerta 4 que continuen vigents, així com dotar als agents del material i 

l'armament adient per fer front a aquesta amenaça. - Presentar un nou Pla d'Equipaments 

policials (comissaries) en el termini de tres mesos davant de les mancances de seguretat, d'espai 

i del mal estat d'algunes d'elles. - Crear una Mesa Sectorial de negociació de la Guàrdia Urbana. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

13.-  (M1519/8243) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció instar el Govern municipal a que es comprometi a garantir i fomentar des de l'àmbit 

de la divulgació i comunicació, la prevenció de les conductes de risc en totes les activitats i 

espais de participació ciutadana de les que l'Ajuntament de Barcelona sigui promotor i, en 

especial, en aquelles que estiguin orientades als menors. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/8260) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta al govern municipal a: 1.- Assegurar que la internalització de Betevé es fa de 
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manera que doni resposta a les peticions dels treballadors, sense posar en perill la viabilitat del 

projecte. 2.- Buscar l'acord amb els treballadors per tal de permetre tancar la internalització 

aquest any. 3.- Assegurar que els canvis de gran calat que s'han de produir no vagin en 

detriment de la bona qualitat actual de Betevé. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

15.-  (M1519/8264) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta l'Alcaldessa de Barcelona a convocar una Junta Local de Seguretat, 

extraordinària i urgent, per avaluar i acordar les actuacions necessàries per abordar les 

situacions que afecten a la seguretat pública i a la convivència al barri del Raval de Barcelona i 

l'extensió d'aquestes a altres barris de la ciutat. Presentar a aquesta comissió, en un termini de 2 

mesos, les mesures adoptades per la Junta. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/8270) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Instar el Govern municipal a : 1.- Respectar el marc competencial entre 

l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en matèria de clubs de cànnabis. 2.- Derogar 

l'ordenança vigent i aprovar una de nova d'acord amb les seves competències en aquesta 

matèria. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

17.-  (M1519/8263) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda crear una comissió en un període de tres mesos que desenvolupi un projecte 

per mostrar al conjunt de veïnes de la ciutat els fets que s'han desenvolupat els últims mesos; la 

brutalitat policial de l'1 d'octubre, però també l'autoorganització popular que va fer possible que 

es dugués a terme el referèndum i que visualitzi la situació de repressió que s'està duent a terme 

per part de l'Estat espanyol, amb presos polítics i persecucions judicials. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/8248) Que l'Ajuntament de Barcelona presenti un informe en aquesta Comissió de 

Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció sobre l'evolució en lectors 

i oients de Betevé, Betevé Ràdio i Betevé.cat des del canvi de nom i de marca corporativa 

produïda el 30 de gener de 2017 fins al 31 de gener de 2018. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/8259) Que el govern municipal dediqui l'any 2018 a la recuperació i dignificació de la 

memòria de l'alcalde Jaume Aiguader i Miró, amb, com a mínim, la celebració el proper 30 de 

maig al Saló de cent d'un acte institucional d'homenatge al Dr. Aiguader i a la resta de 

treballadors i treballadores municipals que van ser depurats per les autoritats feixistes; 

l'organització d'un cicle de conferències dedicat a la tasca del Govern municipal entre 1931 i 

1934; i la col·locació d'una placa commemorativa en la seu del Districte de Sants-Montjuïc, on 

el Dr. Aiguader va exercir la medicina com a funcionari del cos mèdic municipal de Barcelona. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/8265) Que el govern informi sobre les accions realitzades el darrer any per reduir la bretxa 

salarial a l'Ajuntament de Barcelona, d'acord el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de 

l'Ajuntament 2015-2019, i dugui a terme anualment, al mes de febrer, un informe amb els indicadors i 

mesures preses al respecte. 

 

21.-  (M1519/8266) Que en un termini de 30 dies el Govern Municipal presenti Informes de Bombers de 

Barcelona i Protecció Civil sobre l'afectació per part de les activitats de venda ambulant en l'ocupació 

dels accessos del metro i andanes i els seus efectes damunt les vies d'evacuació. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/8271) Que l'Ajuntament de Barcelona no utilitzi la memòria històrica per canviar el nom de 

l'avinguda Príncep d'Astúries, i en conseqüència no es procedeixi al seu canvi. 

 

23.-  (M1519/8272) Que el Govern municipal presenti una proposta en la propera sessió de la Comissió de 

Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció sobre els diversos usos previstos en 

els terrenys que ocupaven els antics Jutjats de Barcelona al passeig de Lluís Companys, contemplant 

entre aquests el nou Centre de Coordinació d'Emergències de Barcelona i una nova caserna de la 

Guàrdia Urbana del Districte de Ciutat Vella. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

24.-  (M1519/8249) Amb quin calendari (dates) s'està treballant per donar compliment als requisits establerts 

al Reglament de Participació Ciutadana relatius a les consultes i com es procedirà pel que fa a 

l'organització i la logística de l'anunciada multiconsulta? Com es distribuirà el pes econòmic entre 

recursos propis i externs i quin procediment de contractació es farà servir i per quines partides? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

25.-  (M1519/8244) En relació a la "multiconsulta" anunciada pel govern: Quines persones/organismes i amb 

quins criteris han seleccionat les consultes a realitzar i per què s'han plantejat com iniciatives populars 

quan el govern pot plantejar la consulta per iniciativa municipal, sense necessitat de la recollida de 

signatures? 

 

26.-  (M1519/8245) Es sol·licita saber en quin punt es troba la implantació del nou Reglament General de 

Protecció de Dades i si aquesta estarà finalitzada abans que entri en vigor el nou Reglament. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

27.-  (M1519/8261) Quina és l'opinió del govern municipal en relació a l'augment de les molèsties i incidents 

vinculades als habitatges d'ús turístic? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaracions Institucionals 

 

 


