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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  18 d'abril 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)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

1.-  Oficina d’Afers Religiosos — Memòria d’activitats 2017. 

 

2.-  Audiències betevé. Abril 2018. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

3.-  (M1519/8851) Que comparegui el responsable del Govern municipal de seguretat per donar 

explicacions sobre l'augment de delictes comesos a la nostra ciutat a l'últim any, i donar compte 

de la solució que es té al respecte. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

4.-  (M1519/8836) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria de seguretat 

per tal de donar compte de les darrers situacions d'inseguretat viscudes a la ciutat de Barcelona. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (548/18) ATORGAR la Medalla d’Or al mèrit cívic a Abacus Cooperativa en reconeixement a 

la seva trajectòria de 50 anys de compromís amb l’educació, la cultura i el cooperativisme, que 

l’han convertit en un referent a casa nostra. 
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6.-  (369/2017 DSAJ (78/2017) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel membre de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. de matrícula 24739, contra l’acord del Plenari del 

Consell Municipal, de 21 de juliol de 2017, que va desestimar la seva sol·licitud de medalla 

d’honor al sofriment en la categoria d’argent,  ja que no s’apreciava la concurrència dels 

requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 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,  atès que l’interessat en el seu recurs no planteja  elements nous o causes 

justificatives objecte de valoració que desvirtuïn els fonaments de l’acord objecte de recurs, 

d’acord amb l’informe que consta a l’expedient. 

 

7.-  (370/2017 DSAJ (45/2017) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. de matrícula 24778, contra l’acord del Plenari del 

Consell Municipal, de 30 de juny de 2017, que desestima la seva sol·licitud de la medalla 

d’honor al sofriment en la categoria d’argent en no apreciar-se la concurrència dels requisits 

establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 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, atès que l’interessat en el seu recurs no planteja elements nous o causes 

justificatives objecte de valoració que desvirtuïn els fonaments de l’acord objecte de recurs, 

d’acord amb l’informe que consta a l’expedient. 

 

8.-  (66/2018) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al sofriment, en la 

categoria d'argent, a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 24279, 

atès que, d'acord amb els informes que figuren a l'expedient, no s'ha apreciat la concurrència 

dels requisits establerts a l’article 1 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.-  (67/2018) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al sofriment, en la 

categoria d'argent, al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 

28028, atès que, d'acord amb els informes que figuren a l'expedient, no s'ha apreciat la 

concurrència dels requisits establerts a l'article 1 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. 

 

10.-  (511/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Or de la ciutat de Barcelona al Sr. Miquel Mateu Pla, acordat pel Consell Plenari de 

l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 18 d’abril de 1945. 

 

11.-  (589/18) ANUL·LAR  els expedients de depuració tramitats a l’empara de la llei franquista per 

a la depuració dels funcionaris i funcionàries públics de 10 de febrer de 1939, que figuren al 

Llistat número 1 corresponent a 922 Funcionaris i funcionàries destituïts i al Llistat número 2 

corresponent a 696 Funcionaris i funcionàries sancionats i fins i tot inhabilitats per càrrecs de 

comandament; RECONÈIXER la dignitat d’aquells funcionaris i funcionàries que van passar 

per un procés depurador sense les mínimes garanties de defensa i que van ser condemnats 

arribant inclús a ser destituïts per haver-se mantingut lleials als seus càrrecs i a l’administració a 

la que servien; INCORPORAR una còpia del present acord  a cadascun dels expedients de la 

sèrie de Represàlia política (F193) del Fons de l’Ajuntament de Barcelona de l’Arxiu Municipal 

Contemporani, perquè es conegui l’anul·lació de les sancions que contenen; INCORPORAR 
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una còpia del present acord a cadascun dels expedients personals dels funcionaris i funcionàries 

afectats; NOTIFICAR aquest acord als afectats i afectades i a les seves famílies, mitjançant la 

seva publicació a la Gaseta Municipal i al BOPB així com al web de la Memòria històrica de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

12.-  (2018/171) INICIAR l'expedient per a la contractació de Serveis Sistema Integral Contractació 

Electrònica, amb núm. de contracte 18002353, mitjançant tramitació urgent, amb la utilització 

del procediment “Licitació amb Negociació”, i amb un pressupost total de licitació de 

3.865.565,52, (IVA inclòs), i un valor estimat de 5.999.430,11 euros, distribuït en els següents 

lots: - LOT núm. 01, Expedient Electrònic de Contractació, per un import de 2.032.800,00 

euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Plataforma de Contractació Electrònica, per un import de 

1.266.169,71 euros IVA inclòs, del qual 799.087,25 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides 

i pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona i 467.082,46 euros IVA inclòs, a la resta 

d’Ajuntaments participants de l’adquisició conjunta de la Plataforma de contractació 

electrònica. - LOT núm. 03, Serveis d’Oficina Tècnica, per un import de 566.595,81 euros IVA 

inclòs; DECLARAR la urgència en la tramitació d’acord amb la justificació que consta a 

l’expedient; 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 quantitat amb 

càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: pressupost net 3.194.682,25 euros i import de l’IVA de 670.883,27 

euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a 

l'actual.  

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

13.-  (M1519/8833) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció insta el Govern municipal que nomeni un nou regidor/a de Seguretat, Prevenció i 

Emergències en substitució de l'Alcaldessa Ada Colau i Ballano. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/8852) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a l'elaboració d'un informe dels danys materials 

ocasionats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) en les seves actuacions a la ciutat 

de Barcelona. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/8830) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta al Govern municipal a: 1. Executar un Pla intensiu d'inspeccions a les 

associacions cannàbiques, per tal de comprovar el compliment de la normativa vigent, en un 

termini de 3 mesos. 2. Prioritzar les inspeccions d'associacions cannàbiques que hagin 

traspassat la seva llicència. 3. Identificar i inspeccionar els locals que actuen de manera 

encoberta com a associacions cannàbiques. 4. Que el Govern municipal es comprometi a 

eradicar les activitats de totes aquelles associacions cannàbiques que no acompleixin amb la 

normativa vigent. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/8837) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda: - Que el Govern municipal reforci l'actuació contra la venda no autoritzada 

de begudes alcohòliques a l'espai públic, amb l'objectiu prioritari de protegir la salubritat, la 

seguretat i la salut pública i els drets dels consumidors, amb especial atenció als menors. - Que 

dins del pla d'estiu es reforcin els operatius de la Guàrdia Urbana adreçats a aquestes 

actuacions, en coordinació amb altres com l'Agència de Salut Pública i en col·laboració amb els 

Mossos d'Esquadra, per actuar davant la venda, la col·laboració i la distribució. - Que es realitzi 

una campanya específica destinada a comunicar que la compra de begudes de la venda 

ambulant no autoritzada suposa risc per la salut i la seguretat, col·laboració amb possibles 

xarxes i que l'Ordenança de Convivència la prohibeix. - Que es consulti i es treballi de forma 

coordinada amb entitats especialitzades, especialment en salut pública i conductes adictives, en 

l'abordatge d'aquestes situacions. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/8843) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció, acorda instar el Govern municipal a que procedeixi a desallotjar les diferents 

acampades que es venen realitzant a la plaça de Catalunya, i doni compliment a les ordenances 

vigents. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/8825) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que l'Ajuntament de Barcelona posi el nom de Guillem Agulló a un dels seus 

carrers en el marc d'una campanya antifeixista on s'expliqui quins van ser els motius del seu 

assassinat així com la lluita antifeixista de les seves companyes, la seva família... etc., que 

continua fins a dia d'avui. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

19.-  (M1519/8834) Que el Govern municipal doni suport al projecte d'adequació del refugi antiaeri 

de l'Escola dels Salesians de Sarrià i ho posi en valor (històric) pel gaudiment de tots els veïns i 

veïnes del barri i de la resta de la ciutat de Barcelona. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/8831) El Govern municipal es comprometi a publicar, en un termini de 3 mesos, la 

massa salarial global del Grup Ajuntament de Barcelona de manera individualitzada per entitats 

públiques empresarials i altres ens públics i societats mercantils locals dependents, segons el 

que indica la legislació vigent. I a prendre les mesures pertinents que permetin millorar les 

condicions laborals dels treballadors i treballadores del Grup Ajuntament de Barcelona que 

permeti la publicació de la dada de la massa salarial. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

21.-  (M1519/8838) Que en el termini màxim d'un mes s'informi als grups municipals i als 

treballadors i treballadores del servei CMAU-VM sobre el resultat dels estudis que s'estiguin 

duent a terme, si és el cas, per la internalització de l'equip professional i sobre el calendari 

previst per aquesta. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/8844) Que l'Ajuntament de Barcelona es personi com acusació particular davant dels 

incidents i els danys causats en el mobiliari urbà i béns públics durant les protestes del passat 25 

de març a la ciutat de Barcelona. 

 

23.-  (M1519/8845) Que el Govern municipal substitueixi el domini ".cat" pel domini ".bcn" al més 

aviat possible, reforçant i millorant així la imatge de la ciutat en tots els àmbits. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

24.-  (M1519/8835) Quines actuacions s'han fet per part de l'Ajuntament de Barcelona amb 

l'ambaixada de Filipines per tal de restablir el consolat de Filipines a la ciutat de Barcelona, 

especificant les accions realitzades, els compromisos obtinguts i, en el seu cas, el calendari per 

a la seva implantació, així com el que s'ha fet per denunciar la purga que han patit ja diferents 

cònsols honoraris de la ciutat? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

25.-  (M1519/8853) Quants i quins recursos municipals s'han posat a disposició dels col·lectius, 

associacions i altres entitats relacionades amb el col·lectiu okupa per part del Govern 

municipal? 

 

26.-  (M1519/8854) Valora el Govern que la dotació dels recursos assignats a l'Oficina de 

Transparència i Bones Pràctiques és l'adequat per realitzar les funcions encomanades i com 

planteja adequar-los en cas necessari? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

27.-  (M1519/8832) Està en condicions el Govern municipal d'oferir l'abaratiment del cost dels 

enterraments a la ciutat de Barcelona, amb cerimònies públiques operades per Cementiris de 
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Barcelona i amb un preu aproximat de 1.800 euros, tal i com es va comprometre el mes de 

gener? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

28.-  (M1519/8839) Quines són les mesures i accions concretes de mediació, des d'una perspectiva 

integral per a l'abordatge del fenomen, que el govern de la ciutat està en condicions d'aplicar 

immediatament de cara a resoldre el conflicte veïnal i social existent al voltant de l'oratori del 

carrer Japó al barri de la Prosperitat de Nou Barris? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

29.-  (M1519/8826) S'està fent la RLT d'una manera objectiva, és a dir, amb independència de quines 

són les persones que ocupen actualment els llocs de treball, així com pensa el govern municipal 

fer revisar les categories professionals per adequar-les a les professions i plans d'estudi actuals i 

introduir, en concret, el grup B corresponent als titulats de grau superior de Formació 

Professional, com per exemple Administració i Finances, Assistència a la Direcció, 

Organització i Control d'Obres de Construcció, Desenvolupament d'Aplicacions, Educació 

Infantil, Educació i Control Ambiental, etc.? 

 

30.-  (M1519/8824) Quin és el calendari d'internalització de serveis que actualment estan gestionats 

de forma externa que es preveu des del govern de la ciutat? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

31.-  (M1519/8855) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposta aprovada a 

la Comissió de gener de 2016 amb el següent contingut: (M1519/1980) La Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: Que per part del 

govern municipal s’augmenti la plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord a la ràtio 

òptima establerta a la UE, per tal d’atendre adequadament les necessitats de seguretat de la 

ciutat. Que aquesta ampliació de plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona, es faci a la major 

brevetat possible des de que estigui finalitzat el Pla Director de Seguretat de la ciutat. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


