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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  14 de novembre de  2018 

Hora: 10 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de les sessions de 17 i de 29 d’octubre de 2018. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

1.-  Enquesta de Victimització 2018. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.-  (M1519/10008) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àrea de Seguretat de 

l'Ajuntament de Barcelona per donar explicacions sobre incompliments de l'Ordenança de 

civisme, derivats dels denominats grafiters, així com de la solució que per part de l'Ajuntament 

de Barcelona es facilitarà als treballadors que pateixen agressions en el Metro de Barcelona. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

 

3.-  (18-OR000006-7) RATIFICAR els Decrets de l'Alcaldia, de 29 de juny (S1/D/2018-1621) i de 

26 de juliol (S1/D/2018-1976), que aproven les modificacions del dimensionament de llocs de 

treball, de conformitat amb l'autorització conferida a l'Alcaldia per acord del Plenari del Consell 

Municipal, de 22 de desembre de 2017, en relació al període transitori establert per a la 

confecció de la relació de llocs de treball. MANTENIR en els trasllats la forma d'ocupació dels 

titulars als respectius llocs de treball. 

 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (2018/624) ATORGAR la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, a títol pòstum, a la Sra. 

Montserrat Caballé i Folch per la seva destacada trajectòria com a soprano i intèrpret virtuosa 

de la música i de l’òpera, per la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona i per la seva 

condició d’ambaixadora cultural internacional. 
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5.-  (20180181) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Club Natació Kallípolis -que 

enguany celebra el seu 50è aniversari- en reconeixement de l’específic paper dut a terme en 

l’esport de la ciutat de Barcelona i, en especial, en el foment de la pràctica esportiva de la dona. 

 

6.-  (172/2018 DSAJ) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat el 19 de juny de 2018, per 

l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 28.028, contra la 

desestimació per silenci administratiu de la seva sol·licitud de medalla d’honor al sofriment en 

la categoria d’or, de 13 de juliol de 2017, i contra l’acord del Plenari del Consell Municipal, en 

sessió de 27 d’abril de 2018, que va desestimar la seva sol·licitud, de 26 de setembre de 2017, 

de medalla d’honor al sofriment en la categoria d’argent, ateses les consideracions que figuren a 

l’informe de la Direcció de Serveis d’Assessorament Jurídic de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, de 26 de juliol de 2018. 

 

7.-  (20180105) APROVAR l’expedient núm. 20180105 de reconeixement de crèdit per un import 

d'11.025,76 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar despeses ocasionades pel 

subministrament de gas a favor de l’empresa Gas Natural Servicios SDG SA, amb NIF núm. 

A08431090 realitzades durant els anys 2011 i 2012 i no reconegudes en els exercicis que els 

corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa per import d'11.025,76 

euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost i partida indicades en aquest document a favor de 

l’empresa Gas Natural Servicios SDG SA, amb NIF núm. A08431090. NOTIFICAR aquesta 

resolució a l’interessat per al seu coneixement. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

8.-  (M1519/10039) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- Ampliar les patrulles mixtes de la Guàrdia Urbana i els Mossos 

d'Esquadra dins de les instal·lacions del Metro de Barcelona. 2.- Elaborar un informe sobre el 

funcionament de la comissaria mixta de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra de la 

Barceloneta i estudiar implementar aquesta experiència a altres comissaries de la ciutat. 3.- 

Trobar i estudiar nous espais i dispositius de col·laboració entre la Guàrdia Urbana de 

Barcelona i els Mossos d'Esquadra. 4.- Que la regidora de Seguretat i Prevenció i Alcaldessa de 

Barcelona lideri per fi les estratègies de Seguretat i Prevenció de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/10024) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el Govern municipal a dur a terme el que es va comprometre el mes de juliol 

d'enguany; a fer un pla de seguretat específic per tal d'evitar els actes vandàlics al metro de 

Barcelona, així com un protocol d'intervenció ràpida amb mesures preventives amb l'objectiu de 

protegir treballadors i usuaris. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/10033) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- Impedir l'activitat de la venda il·legal del conegut com "top manta" que 

obstaculitza les vies i els espais de trànsit, accés i evacuació de la zona de l'intercanviador de la 

plaça de Catalunya tot exigint la urgent i immediata posada en marxa de les mesures necessàries 

que evitin comprometre la integritat física de viatgers i usuaris del transport públic ferroviari. 

2.- Denunciar la manca d'efectivitat de les actuals accions i mecanismes del govern municipal a 

l'hora de posar fi i solucionar l'ocupació intensiva d'espais sensibles per a la seguretat, així com 

la manca de voluntat política de liderar aquesta intervenció per part de l'Alcaldessa com a 

màxima responsable institucional i de govern en aquesta matèria. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/10018) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a regular els serveis de cremació en l'ordenança 

per prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris, i en 

qualsevol cas, garantir que els preus per serveis de cremació establerts per l'empresa de 

Cementiris de Barcelona s'hagin d'aprovar pel Consell Plenari, com també les seves possibles 

modificacions. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

12.-  (M1519/10012) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- Condemnar el discurs de foment de l'odi i la violència del recentment 

elegit president del Brasil, Jair Bolsonaro, i exigir-li el compliment més estricte de la 

constitució brasilera del 1988. 2.- Expressar el suport de la ciutat de Barcelona a tota aquella 

ciutadania brasilera mobilitzada contra aquests discursos, i especialment les dones que han 

impulsat el moviment #EleNao. 3.- Mostrar la més profunda preocupació pel nomenament de 

Sergio Moro com a Ministre de Justícia de Brasil. 4.- Exigir protecció i seguretat per a tota la 

població brasilera, davant de les amenaces que han llançat membres del partit de Bolsonaro 

contra els moviments de dones, així com contra diversos col·lectius i minories ètniques, sexuals 

o d'altres tipus. 5.- Exigir una missió internacional d'observadors independents que puguin 

validar la independència de la judicatura al Brasil i garantir un processament just i amb totes les 

garanties per al president Lula da Silva. Entretant, exigim també l'alliberament immediat de 

l'expresident brasiler, d'acord amb la decisió del jutge Rogério Favreto del Tribunal Regional 

Federal 4 (TRF-4) de Porto Alegre. 6.- Rebutjar la gran reculada en temes mediambientals, en 

la protecció real i efectiva de les zones protegides dels pobles originaris i quilomboles. 7.- 

Rebutjar el canvi en el model educatiu que es pretén desenvolupar al Brasil ("escola sense 

partit"), privatització generalitzada, ensenyament a distància ...) i a la criminalització dels 

docents. 8.- Rebutjar la criminalització dels moviments socials, mitjançant un enduriment de la 

llei antiterrorista i amb la pretensió d'acabar considerant com a tals militants de partits, 

organitzacions i moviments progressistes i de defensa dels drets humans. 9.- Rebutjar la 

intenció expressada en el programa electroal d'acabar amb la laïcitat de l'Estat. 10.- Traslladar 

aquests acords a l'ambaixador del Brasil a Espanya, el Govern català i el Govern espanyol per a 

que actuïn en conseqüència. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

13.-  (M1519/10009) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- L'Ajuntament de Barcelona condemna qualsevol tipus d'assetjament de 

caire xenòfob, antisemita o contra les dones, actes que són antagònics als valors de l'esport i 

contraris als principis democràtics i als tractats internacionals de drets humans vigents. 2.- Que 

l'Ajuntament de Barcelona insti el govern de la Generalitat a garantir la normal celebració dels 

esdeveniments internacionals, esportius i de qualsevol àmbit, evitant que actes d'assetjament i 

d'odi per part de qualsevol col·lectiu puguin impedir el seu desenvolupament. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/10010) Instem el Govern municipal a presentar en el termini d'un mes, un informe als 

grups municipals de l'estat de les propostes presentades en la mesura de govern "La meva ciutat, 

el meu vot" i de conformitat amb el calendari previst i tret el poc temps que hi ha, s'iniciïn totes 

aquelles actuacions previstes amb dita mesura destinades a apropar el vot a les persones 

estrangeres. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/10025) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el Govern municipal a invertir en material (alcoholímetre i etilòmetres, entre 

d'altres) per tal que totes les comissaries disposin de tot el material necessari per tal de poder 

prestar un millor servei. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/10034) Que el Govern municipal habiliti i prengui de manera urgent les mesures 

preventives i de protecció necessàries per tal d'evitar nous episodis de vandalització als vagons 

del metro de Barcelona per part de diferents membres que pertanyen a bandes organitzades de 

grafiters, així com que actuï davant la recurrent successió d'atacs i agressions que comprometen 

la seguretat i la integritat física tant de treballadors i treballadores com d'usuaris i viatgers 

d'aquest mitjà de transport tot personant-se també com acusació particular acompanyant a TMB 

davant els procediments judicials penals oberts. 

 

17.-  (M1519/10035) Que s'elabori, i es lliuri còpia als grups municipals, una actualització del llistat 

de locals i equipaments municipals cedits a entitats o objecte de gestió cívica, amb informació 

concreta sobre les entitats, durada de l'acord o contracte, tipus d'acord o contracte i tipus de 

convocatòria, en el cas de gestió cívica. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/10019) Que el Govern municipal commemori el dia de la Constitució, el proper 6 de 

desembre, amb l'agenda d'actes, simbologia i protocol que aquesta festivitat mereix, tot 

garantint l'absència de banderes no oficials en els actes organitzats en espais públics i edificis 

de l'Ajuntament; i es sumi a les activitats programades per aquesta celebració. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

19.-  (M1519/10040) Quin capteniment té el Govern municipal sobre les dades recollides en la 

darrera Enquesta de Victimització?  

 

20.-  (M1519/10041) Quines mesures durà a terme el Govern municipal per combatre la inseguretat i 

la criminalitat a les instal·lacions del Metro de Barcelona i de Rodalies. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/10011) Quins beneficis té per a la ciutat de Barcelona que el Sr. Gerardo Pisarello, 

primer tinent d'Alcaldia de Barcelona, mantingui una reunió amb el Sr. Puigdemont, fugit de la 

justícia espanyola? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/10026) Quins són els motius pels que el Govern municipal va decidir retirar el nom de 

José Rizal a la sala núm. 17 del castell de Montjuïc i treure la placa  commemorativa de caire 

biogràfic que hi havia? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/10020) Quin va ser el motiu del viatge realitzat pel tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de 

Barcelona, Sr. Gerardo Pisarello, a la localitat de Waterloo (entre d'altres possibles 

destinacions) i quins van ser els objectius-resultats obtinguts a favor de Barcelona, indicant 

quins motius van aconsellar les dates escollides per a la realització del viatge, quines persones 

van assistir i quina va ser l'agenda detallada del viatge (per dates i horaris) i les persones amb 

les que es van mantenir reunions, així com un desglossament detallat de tots els costos per 

persona, concepte i tipus de bitllet/allotjament. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaracions Institucionals 

 

 


