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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  16 de maig de  2018 

Hora: 10 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

1.-  Memòria de l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques 2016-2017. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.-  (M1519/9027) Que comparegui el responsable municipal en matèria de Seguretat, per donar 

compte dels greus fets que van tenir lloc la passada matinada del 5 de maig a l'estació del Metro 

de plaça Catalunya, així com de la manca de seguretat a les instal·lacions del Metro i dels 

transports públics de Barcelona en general. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

3.-  (M1519/8998) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'Àrea de Seguretat de 

l'Ajuntament per donar compte de les accions realitzades per prevenir, evitar i sancionar les 

accions incíviques que embruten, enlletgeixen i degraden l'espai públic o privat, o el transport 

públic. Que s'esclareixen les raons que justifiquen la contractació de serveis a empreses no 

autoritzades per atendre la seguretat de grans esdeveniments en l'espai públic. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/9006) Que comparegui el responsable municipal en matèria de participació ciutadana 

per informar de l'estat de la multiconsulta. 

 

II) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (265/2017) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el període d’informació pública de 

la modificació del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la policia municipal i 

del servei d’extinció d’incendis, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 

1976 (que es denominarà Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament), en el sentit 

que es desprèn de l’informe de 9-03-2018 i el seu annex II, que figuren a l’expedient i es donen 

per reproduïts a efectes de motivació. APROVAR definitivament la modificació de l’esmentat 

Reglament, amb les modificacions introduïdes i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal.  

 

6.-  (80/2018) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al sofriment en la 

categoria d'or al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 25603, 

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. 

 

III) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

IV) Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

7.-  (M1519/9028) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal presenti un informe detallat sobre la implementació 

del Reglament de la Participació Ciutadana a la propera Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del mes de juny. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

8.-  (M1519/8999) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: L'Ajuntament de Barcelona, reafirma el seu compromís amb el pluralisme 

polític, el respecte a qui pensa diferent i la defensa de l'Estat de Dret. Constata que, en 

democràcia, la violència mai pot ser considerada com un instrument legítim per perseguir 

objectiu polítics. En conseqüència condemna els actes violents, com els atacs a seus de partits, 

els assenyalaments a domicilis particulars, les amenaces de mort, els escarnis, els enfrontaments 

violents amb els cossos i forces de seguretat, les agressions físiques i la crema i destrossa del 

mobiliari urbà, que contribueix a agreujar el clima de divisió social, a una societat plural com la 

societat catalana. Que reafirma el més enèrgic rebuig a l'ús de la violència com a instrument 

polític. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/9007) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el Govern municipal a complir amb els Plans d'Igualtat i demés instruments per 

la justícia de gènere, de cara a promoure una ocupació sense desigualtats de gènere. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/9014) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que el Govern presenti en 2 mesos, a aquesta Comissió i al Consell de 

Seguretat i Prevenció de la ciutat, un informe sobre els consells de prevenció i seguretat dels 

districtes de la ciutat i les taules de barri, amb resum dels temes tractats i propostes treballades 

des dels territoris. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/9020) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció, acorda instar el Govern municipal a: 1. Deixar sense efecte el fitxer "Gestió de la 

Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana" creat per resolució d'Alcaldia de 

27 d'octubre de 2016. 2. No recórrer la sentència judicial que declara nul aquest fitxer i a 

elaborar-ne un de nou, que s'adeqüi a la normativa vigent. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

12.-  (M1519/8997) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que es busquin els mecanismes per tal de treballar perquè a mitjà termini en 

l'oferta pública de l'Ajuntament de Barcelona -començant per les places d'oferta pública en 

matèria de seguretat- s'inclogui un requisit de formació en matèria de gènere per tal de poder 

accedir als diferents llocs de feina de l'administració. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

13.-  (M1519/9029) Demanem al Govern municipal que ens presenti un informe indicant-nos quins 

moviments de membres del cos de la Guàrdia Urbana s'han produït per dur a terme l'ampliació 

de la Policia de barri als districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc i la posada en marxa del 

Grup de platges, com queden repartits els membres del cos de la Guàrdia Urbana per districtes 

després d'això i com queden els quadrants de servei i els calendaris laborals d'aquests. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/9008) El Govern municipal es compromet a informar per escrit, en el termini d'un mes, 

de quines han estat les jornades formatives previstes als plans directors (PDGUB i PDSPEIS), 

l'estat d'execució de les mateixes, i quina és la previsió de cara a final de mandat. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

15.-  (M1519/9015) Que el Govern municipal actualitzi en un mes l'Informe sobre la gestió indirecta 

de serveis (serveis externalitzats) del Grup Ajuntament de Barcelona (actualment públic a 

través de la web amb dades del 2015) amb les dades corresponents fins el desembre del 2017, i 

posteriorment faci la seva actualització periòdica i publicació. 

 

16.-  (M1519/9016) Que el Govern municipal garanteixi la suficient dotació de recursos, mitjans i 

efectius de la Unitat de Suport Policial (USP) de la Guàrdia Urbana. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/9021) Que el Govern municipal retiri la proposta d'Ordenança dels usos ciutadans de 

l'espai públic. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

18.-  (M1519/9030) En base a quin títol competencial es va autoritzar la participació (en l'operatiu de 

trànsit a les zones més concorregudes de la ciutat el dia de Sant Jordi) de persones alienes al cos 

d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona?. Especificant el nombre de persones que hi van 

participar, el tipus de relació contractual que mantenen amb l'Ajuntament de Barcelona i 

categoria professional, així com que s'identifiqui el responsable de l'esmentat operatiu. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/9000) En relació al projecte de recuperació de la memòria de la història popular dels 

barris anunciat pel Govern: Quins són els projectes concrets, les entitats participants i 

l'assignació pressupostària concreta per a cadascun d'ells? i quina és la forma de gestió 

d'aquests projectes (subvencions finalistes a entitats, encàrrecs de gestió a empreses municipals, 

concursos públics, contractes menors...)? Sol·licitem que el llistat dels noms i aportacions sigui 

per escrit. 

 

20.-  (M1519/9001) Quina és la valoració que fa el Govern de l'estat de les negociacions del conveni 

col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/9010) Com valora el Govern municipal les actuals plataformes d'administració 

electrònica, intranet i gestió d'expedients i quines millores s'han introduït els darrers mesos per 

tal de millorar l'eficiència laboral de la institució? 

 

Del Grup Municipal PP: 
 

22.-  (M1519/9022) Quin és l'estat d'execució del Pla de Barris, i de la inversió realitzada des de la 

seva posada en marxa a la ciutat de Barcelona, amb el detall de les actuacions ja realitzades i 

barris, data d'execució i cost de cadascuna, i especificant també la inversió pendent, desglossada 

per cadascuna de les actuacions i barris, així com el calendari previst? Sol·licitem disposar 

d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió. 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

23.-  (M1519/9031) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, participació i Seguretat i Prevenció 

del mes de novembre de 2017 en la que es deia: (M1519/7199) La Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: Que per part de l’Ajuntament 

de Barcelona es portin a terme accions en els equipaments i espais municipals que visualitzin la 

protesta ciutadana contra els empresonaments dels líders socials i polítics catalans, procedint a 

la il·luminació en color groc de diferents fonts i façanes públiques sense perjudici d’aquelles 

altres accions que es puguin dur a terme en aquest sentit en els diferents espais i equipaments 

culturals, fent-se ressò de l’esmentada acció a l’encesa de l’enllumenat prevista per al proper 

dia 23 de novembre a la Rambla. 

 

V)  Mocions 

 

VI) Declaració Institucional 

 

 


