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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I  

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  12 de desembre 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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Balanç de la Mesura de Govern: Sistema d'Informació i Atenció Ciutadana 2016-2018. 

 

2.-  Implementació i resultats de l'acord del Consell Plenari de maig de 2018 relatiu a la implantació 

d'una campanya extraordinària d'estiu per a Ciutat Vella per a abordar la problemàtica de venda 

de drogues, convivència i seguretat al Districte. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (20180268) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Joaquim Maria Puyal i Ortiga 

en reconeixement de les tasques realitzades, durant més de 40 anys, com a pioner de les 

retransmissions de futbol en català; pel seu paper de referència cultural; per la seva capacitat de 

treball en equip i de mestre de periodistes; i per la seva contribució a la promoció de l’esport en 

general en promoure l’ètica de l’esport des de les seves narracions esportives. 

 

4.-  (2018/667) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Assumpció Malagarriga 

Rovira per la seva tasca en la difusió del coneixement i l’educació musical de la ciutat, 

contribuint a incrementar el prestigi internacional de la ciutat com a capital cultural i educativa. 
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5.-  (2018/668) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Jorge Herralde Grau pel seu 

paper decisiu en fer de Barcelona una de les capitals editorials del món i per l’innegable 

enriquiment intel·lectual que ha generat a la ciutat. 

 

6.-  (2018/669) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Maria Dolors Bonal i de 

Falgàs pel seu compromís amb l’ús de la música com a eina d’interpretació i transformació 

social, fugint d’uns cànons limitadors i obrint les disciplines artístiques musicals i d’arts 

escèniques a un ampli ventall de la societat. 

 

7.-  (2018/670) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Pere Portabella i Ràfols pel seu 

compromís cívic, polític i cultural, així com per la creació d’un llenguatge innovador que ha 

influït en generacions senceres de cineastes catalans. 

 

8.-  (CO2018-12/18) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell General del Consorci El Far, Centre 

de treballs del Mar, en la sessió de 30 de març de 2017, relatiu a la seva dissolució i liquidació, i 

esdevingut definitiu en absència d’al·legacions en el termini d’informació pública. 

DISSOLDRE el Consorci El Far, Centre de treballs del Mar adscrit a l’Ajuntament de 

Barcelona, un cop ratificada la dissolució per totes les entitats consorciades. NOTIFICAR el 

present acord a les entitats consorciades. 

 

9.-  (849/18) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública de 

l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada 

inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 

Seguretat i Prevenció, de 19 de setembre de 2018, d’acord amb l’informe de la Direcció dels 

Serveis Jurídics que obra a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; 

INCORPORAR les al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; 

APROVAR definitivament l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de 

l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 

la Gaseta Municipal (Seu electrònica). 

 

10.-  (848/18) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública del 

Reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per 

acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

de 19 de setembre de 2018, d’acord amb l’informe de la Cap del Departament de 

Transversalitat de gènere que obra a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; 

INCORPORAR les al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; 

APROVAR definitivament el Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona; 

PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal (Seu 

electrònica). 

 

11.-  (1283/18) APROVAR l’expedient 1283/18 de reconeixement de crèdit per un import de 

94.987,37 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de Central de Viajes, SL, 

amb NIF B08323404, despeses realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes per les 

factures que es relacionen als annex 1 a 11 durant l’exercici corresponent pels següents òrgans 

de contractació: Gerència Municipal 188,98 euros; Districte de Sant Andreu 825,14 euros; 

Districte d' Horta-Guinardó 825,14 euros; Districte de Nou Barris 865,71 euros; Gerència de 

Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 17.703,62 euros; Gerència de Presidència i 
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Economia 15.071,39; Gerència de Recursos 41.336,45 euros; Gerència de Seguretat i Prevenció 

7.078,29; Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació 2.609,41 euros, Gerència de Drets Socials 

5.958,39 euros; Gerència d’Ecologia Urbana 2.524,85 euros. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

12.-  (030/2018 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 senyora Paula Kuffer 

Dinerstein, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de 25 de maig de 2018, passant-lo a 

exercir en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució del 

Regidor del Districte de 27 de juliol de 2018- i l’activitat pública per compte aliena com a 

professora associada al departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona per al curs 

2018-2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el propi de la seva dedicació municipal. 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. 

 

13.-  (1184/2018) APROVAR inicialment la modificació dels límits territorials dels deu districtes de 

la ciutat de Barcelona, en els termes que s’indiquen en el document que consta a l’expedient; 

SOTMETRE-LA a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del 

següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

14.-  (1085/18) APROVAR inicialment el Reglament de reconeixement a les persones represaliades 

pel tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració; SOTMETRE’L a informació pública 

per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del 

corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/10163) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- Que es presenti en la propera Comissió de Presidència un informe sobre 

el desplegament de la Policia de Barri amb els objectius assolits, les tasques dutes a terme, la 

percepció dins del cos i la percepció entre els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 2.- Que la 

Policia de Barri es coordini adequadament amb les altres unitats de la Guàrdia Urbana, 



 

Ref:  CCP Presidència 14/18 

v.  10/ 12/ 2018     10: 40 
4 

especialment amb les Unitats de nit. 3.- Que es doti a la Policia de Barri dels adequats recursos 

materials i estructurals. 4.- Que per tal de dotar a la Policia de Barri d'agents que no es 

desatenguin altres districtes. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/10127) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el govern municipal a presentar, per escrit a la següent Comissió, un informe 

sobre quines haurien de ser les millores tècniques que cal implementar en les eines des de 

Guàrdia Urbana, en pro de la coordinació entre els diferents cossos de seguretat de la ciutat de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

17.-  (M1519/10166) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- Mobilitzar tots els dispositius, recursos humans i materials necessaris 

durant la present campanya de Nadal per tal de garantir a les zones comercials de la ciutat tant 

l'aplicació d'efectives i immediates mesures de prevenció com la seguretat de ciutadanes i 

ciutadans a través d'un significatiu augment en la dotació i presència d'efectius operatius i 

agents dels cossos policials de la Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d'Esquadra. 2.- 

Incorporar als espais de major afluència elements de millora de la seguretat vial i de reforç de la 

senyalització. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/10114) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar l'Ajuntament de Barcelona a personar-se com a acusació particular 

davant dels incidents i dels danys causats pel moviment okupa en el mobiliari urbà i béns 

públics durant la manifestació del passat 1 de desembre. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/10104) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - La retirada immediata del monument a Cristòfor Colom. - La creació d'un 

espai amb els col·lectius que treballen per la memòria del genocidi comès durant la colonització 

d'Amèrica per tal de repensar l'espai, i posar-lo al servei de la memòria històrica de les classes 

populars. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/10147) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - L'Ajuntament de Barcelona manifesta el seu rebuig a les actituds violentes i 

agressions a les seus judicials i servidors públics, als domicilis dels jutges i a qualsevol tipus de 

pressió amb la intenció d'interferir en la feina dels jutges i magistrats. - L'Ajuntament de 

Barcelona es reafirma en la defensa de la democràcia fonamentada en els valors de convivència, 

llibertat, igualtat, i pluralisme polític i es compromet a actuar contra els qui, amb la violència 

política tracten de limitar-los. - L'Ajuntament de Barcelona condemna qualsevol acció de 
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violència política perquè atempta greument contra la democràcia i la llibertat, i pretenen limitar 

el dret dels ciutadans i en especial dels servidors públics. - L'Ajuntament de Barcelona es 

reafirma en la defensa de la llibertat d'expressió i es compromet a garantir-la evitant activitats o 

actituds que fomentin l'odi, per tal d'immunitzar la democràcia d'episodis de violència i garantir 

els drets a totes les persones i formacions polítiques d'expressar-se lliurement. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

21.-  (M1519/10164) Que l'Ajuntament de Barcelona presenti un informe en la següent Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció sobre quines accions s'han 

dut a terme respecte a les relacions amb els altres municipis de Catalunya i de l'Àrea 

Metropolitana. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

22.-  (M1519/10148) Que l'Oficina per a la Transparència i Bones Pràctiques de l'Ajuntament de 

Barcelona obri una investigació sobre els successos relacionats amb la trama d'empreses que 

suposadament arribaven a acords il·legals per manipular els resultats dels concursos de licitació. 

Que la investigació es realitzi en coordinació amb les diverses entitats implicades com 

l'Autoritat Catalana de la Competència, l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'Audiència Nacional. 

 

23.-  (M1519/10149) Que, en termes generals, el govern identifiqui els documents habitualment 

reclamats per altres administracions en els tràmits administratius dels ciutadans, i estableixi els 

corresponents acords tècnics i de col·laboració per a l'intercanvi de l'esmentada informació de 

forma electrònica entre administracions, sense necessitat que sigui el ciutadà qui tingui que 

realitzar el tràmit de petició i presentació en paper. Que de forma concreta, el govern de la 

ciutat impulsi un acord tècnic i de col·laboració amb la Direcció General de Tràfic per a la 

consulta del padró municipal. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

24.-  (M1519/10128) Que el Govern Municipal, en coherència amb la seva política de defensa dels 

drets humans, retiri la publicitat de l'exposició "Human Bodies" de la pàgina web de 

l'Ajuntament de Barcelona. 

 

25.-  (M1519/10129) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el govern municipal a donar compliment a la Proposició aprovada en aquesta 

mateixa Comissió, en data 22 de març de 2017, i a presentar una estratègia transversal contra la 

violència masclista a l'espai públic, en la que hi consti, com a mínim: - Dades segregades i 

diferentment estructurades en els informes de seguretat, de cara a poder conèixer la realitat 

exacte del problema per poder definir les polítiques correctes; - Estands públics a tots els 

esdeveniments multitudinaris de la ciutat de Barcelona, en els que no només hi hagi informació, 

sinó que hi hagi dotacions policials expertes en la temàtica; - Mesures reals i efectives per 

assolir l'equitat en els cossos policials. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

26.-  (M1519/10167) Que l'Ajuntament de Barcelona iniciï els tràmits per atorgar la Medalla d'Or al 

Mèrit Cívic al Sr. Aladino Nespral per la seva contribució a la defensa dels drets de la 

comunitat LGTBI. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

27.-  (M1519/10115) Que el govern municipal insti TV3 i Catalunya Ràdio a garantir una adequada 

cobertura informativa dels temes que afecten a l'actualitat de la ciutat de Barcelona, donant 

visibilitat als seus representants i vetllant per un equilibri entre el temps de paraula dels 

membres del Govern i l'oposició municipal, complint així amb el preceptiu pluralisme polític 

que ha de prevaler en els respectives cobertures informatives. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

28.-  (M1519/10165) Quina és la resposta al prec formulat en data 9 de juliol d'enguany per tots els 

Presidents/es de Districte a l'Excma. Sra. Alcaldessa per tal que s'incorporés de nou la salutació-

presentació a càrrec de les presidències en els webs dels districtes municipals? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

29.-  (M1519/10168) Quines activitats i programes està portant a terme l'Oficina de Convivència 

creada per l'Ajuntament de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

30.-  (M1519/10116) En quina fase es troba el trasllat del Centre de Gestió d'Emergències del carrer 

Lleida? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


