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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE NOVEMBRE DE 2019

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 22 d'octubre de 2019

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)

Informesc)

Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

1. – (M1923/289) Que comparegui el responsable del govern municipal en la matèria, per
conèixer el full de ruta del govern en relació al Benestar Animal i al desplegament del
nou model de Zoo.

Del Grup Municipal Ciutadans:

2. – (M1923/269) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àrea de
Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona per donar explicacions sobres les actuacions
portades a terme per part del Govern municipal i en particular per la Guàrdia Urbana
de Barcelona en els actes de violència succeïts a Barcelona des de la publicació de la
sentència 20907/2017.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

3. – (M1923/280) Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar i
debatre la política internacional de l'Ajuntament de Barcelona en el present mandat,
quines són les seves prioritats i objectius, quines les estratègies, les accions i els
mitjans assignats per aconseguir-los
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III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)

Propostes d'acordb)

4. – (2019/626)  ATORGAR  la  Medalla  d’Or  al  Mèrit  Cívic  a  títol  pòstum  al  Sr  Lluís  Martí
Bielsa, per la seva vida dedicada a la lluita antifeixista, als valors de la igualtat i la
solidaritat i al manteniment de la memòria històrica.

5. – (3152/19  (ICUB)  ATORGAR  la  Medalla  d’Or  al  Mèrit  Cultural  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, a títol pòstum, al Sr. Claudio López de Lamadrid, per la seva tasca editorial,
caracteritzada pel  lloat  equilibri  entre  l’edició  i  difusió  de  grans  noms internacionals  i
nacionals i el risc de trobar i donar oportunitats a autors i autores novells i la seva
contribució decisiva a situar Barcelona com a capital editorial del món hispànic.

6. – (885/2019)  MODIFICAR  els  annexos  1  i  2  de  l’Acord  del  Consell  Plenari  del  21  de
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial  de Llocs de Treball,  tal  i  com
es detalla als annexos. MODIFICAR les taules retributives municipals, annex 4 de
l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació
inicial  de  Llocs  de  Treball,  tal  i  com  es  detalla  a  l’annex  corresponent  que  consta  a
l'expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal, al web
municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.

7. – (20194517) APROVAR el reconeixement de crèdit, per un import de 4.727,52 euros
(IVA inclòs), a favor de l’empresa Studio Moretto Group SRL, amb NIF IT02936070982,
despesa derivada del contracte 16003874, que té per objecte els serveis de traducció i
interpretació per a l’Oficina Conjunta de Recepció de Denúncies de la Guàrdia Urbana
de Barcelona i de Mossos d’Esquadra, ubicada al passeig de Joan de Borbó, núm. 32 de
Barcelona, atès que la factura d’aquest import que correspon al mes de novembre de
l'any  2018  es  va  presentar  fora  de  termini  i  no  ha  estat  reconeguda  en  l’exercici
corresponent.  AUTORITZAR, DISPOSAR i  OBLIGAR l’esmentada despesa per import de
4.727,52 euros, IVA inclòs,  del qual 3.907,04 euros corresponen a l’import net i 820,48
euros,  a  l’IVA  al  21  %,  amb  càrrec  a  la  partida  0401  22719  13211,  del  pressupost  de
2019, a favor de l’esmentada empresa.

8. – (1252/19) APROVAR l’expedient 1252/19 de reconeixement de crèdit per un import de
1.800,00 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades, en exercicis
anteriors  i  no  reconegudes  durant  l’exercici  corresponent,  a  favor  de  International
Olympic Committee, amb CH106029126.AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
L’OBLIGACIÓ DE LA DESPESA per un import de 1.800,00 euros,  amb càrrec a pròrroga
del  pressupost general  de l’exercici  2018 per a l’exercici  2019 i  posició pressupostària
0101-23010-92011, a favor de International Olympic Committee.

9. – (1260/19) APROVAR l’expedient 1260/19 de reconeixement de crèdit per un import de
10.840,31 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades en
concepte  d’insercions  publicitàries  de  “promocions  d’activitats  esportives”  i  “ciutat
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global”, en exercicis anteriors i no reconegudes durant l’exercici corresponent, a favor
de Carat España S.A., amb NIF A28343358. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
l'obligació de la despesa per un import de 10.840,31 euros, amb càrrec a pròrroga del
pressupost  general  de  l’exercici  2018  per  a  l’exercici  2019  i  posició  pressupostària
0101-22602-92522, a favor de Carat España S.A.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)

Propostes d'acordb)

10. – (156/2019 DSAJ) APROVAR inicialment el Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022 de
Barcelona,  elaborat  de  conformitat  amb  l’article  100  de  la  Llei  22/1998,  de  30  de
desembre,  de la  Carta  Municipal  de Barcelona i  SOTMETRE’L  a  informació pública  pel
període  d’un  mes  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  publicació  del  corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

11. – (2019/147) APROVAR inicialment el reglament de funcionament del Consell Municipal
de  Cooperació  Internacional.  SOTMETRE’L  a  informació  pública  durant  el  termini  de
trenta  dies,  de  conformitat  amb  allò  disposat  a  l’article  112  del  Reglament  Orgànic
Municipal. APROVAR el canvi de denominació del Consell, de Consell Municipal de
Cooperació internacional per al desenvolupament a Consell Municipal de Cooperació
internacional.

12. – (20194507) INICIAR l'expedient per a la contractació de subministrament, en la
modalitat d'arrendament, de 21 turismes híbrids sense distintius per a la Guàrdia
Urbana de  Barcelona,  d’acord  amb les  previsions  del  Plec  de  Prescripcions  Tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots, amb núm. de
contracte 19003860, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.339.470,00 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat d'1.107.000,00 euros, distribuït en els següents lots:   - LOT
núm. 01, 12 turismes sense distintius transformació tipus 2, per un import de
784.080,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, 9 turismes sense distintius transformació
tipus 2b, per un import de 555.390,00 euros IVA inclòs; 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 pressupost net 1.107.000,00
euros i import de l'IVA de 232.470,00 euros; i amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 18.513,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 26.136,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 111.078,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 156.816,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 111.078,00 euros a l'exercici
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pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 156.816,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 111.078,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 156.816,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 111.078,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 156.816,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 92.565,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 130.680,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401; subjecte a la condició suspensiva
d'existència de crèdit en els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.

13. – (18003447L01-001 (0891/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la
LCSP, el contracte 18003447L01-001 que té per objecte el manteniment dels elements
de la via pública dels districtes de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 amb
mesures de contractació pública sostenible (LOT 1), adjudicat a l'empresa
Construcciones Y Servicios Faus, S., amb NIF A58869892, per un import màxim de
30.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 30.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 30.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22712/15341 0601; un import (IVA inclòs) de 30.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0601,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici.
FIXAR en 1.239,67 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva per l'import indicat i comparegui
a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de
Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació.

14. – (18003447L04-001 (0891/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la
LCSP, el contracte 18003447L04-001 que té per objecte el manteniment dels elements
de la via pública dels districtes de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 amb
mesures de contractació pública sostenible (LOT 4), adjudicat a l'empresa M. I J. Gruas,
S.A., amb NIF A25031576, per un import màxim de 59.262,55 euros (IVA inclòs),
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de
59.262,55 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 59.262,55 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0604; un
import (IVA inclòs) de 59.262,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0604. FIXAR en 2.448,87 euros l'import del
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reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la
garantia definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció
de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/256) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció seguint el programa Barcelona Ciutat de Drets, que fixa com una
de  les  prioritats  la  protecció  dels  drets  civils  i  llibertats  públiques  en  l’ús  de  l’espai
públic, acorda: 1.- Que el Govern municipal estableixi un servei permanent d’atenció a
les persones víctimes d’agressions policials, vinculat a l'Oficina per la No Discriminació
(OND), amb atenció presencial, telemàtica i telefònica. 2.- Que el Govern municipal
elabori  un protocol  d'actuació per  garantir  els  drets  civils  i  llibertats  públiques en l’ús
de  l’espai  públic,  protegint  a  la  ciutadania  que  els  exerceix  davant  de  possibles  casos
de violència institucional. Aquest protocol, que serà elaborat en estreta col·laboració
amb la Taula d’Entitats de l’OND i aquelles entitats en defensa dels drets humans que
vulguin  sumar-s’hi,  i  executat  per  l'  Oficina  per  la  No  Discriminació  fixarà  que:  a)
s'elaboraran informes de totes aquelles actuacions policials que comportin vulneració
de drets humans, ja siguin càrregues policials amb ciutadania agredida o detencions
irregulars per part dels cossos policials. b) l'OND oferirà assistència legal, social i
psicològica gratuïta a totes aquelles persones víctimes d'agressions policials. c)
s'escolliran els casos de violència policial més rellevants per tal que l'Ajuntament de
Barcelona es personi com acusació popular, a través del litigi estratègic, amb l’objectiu
d’aconseguir  sentències  favorables  que  permetin  acabar  amb  males  pràctiques  per
part dels cossos policials i avançar cap a un model de policia més democràtica. 3.- Que
el Govern municipal manifesti públicament el seu rebuig a les diverses actuacions
irregulars  de  violència  policial  que  s’han  viscut  a  Barcelona  al  llarg  de  les  darreres
setmanes. 4.- Que el Govern municipal aprovi que l'Ajuntament de Barcelona es
personi com acusació popular en aquells casos de violència policial, sumant-se a les
denúncies que estan presentant diverses víctimes de casos de violència institucional.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

16. – (M1923/284) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció  acorda:  -  Revocar  la  cessió  d’ús  del  Palauet  Albèniz  a  la  Casa  Reial,  com
denegar qualsevol cessió futura de qualsevol equipament o edifici municipal a la Casa
Reial. - Instar la Ponència de Nomenclàtor els canvis de noms dels següents carrers per
aconseguir així una Barcelona lliure de noms borbònics: Passeig Joan de Borbó, Plaça
Maria Cristina, Avinguda Maria Cristina, Carrer Princesa, Carrer Ferran, Passatge
d'Isabel, Avinguda Borbó, Carrer Reina Amàlia, Passeig Isabel II, Carrer Alfons XII,
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Carrer Reina Cristina, Avinguda Carles III, Jardins Reina Victòria i Moll Príncep
d'Espanya.  -  No  assistir  com  a  representants  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  actes
convocats per la Casa Reial ni convidar als membres de la Casa Reial a actes oficials
organitzats per l’Ajuntament de Barcelona.

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/268) La Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció acorda que pel Govern municipal es procedeixi a reforçar amb membres de
la Guàrdia Urbana de Barcelona la seguretat de les entrades i sortides dels col·legis de
la nostra ciutat, fent especial atenció a la seguretat vial i protecció dels nostres
menors.

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/273) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció, acorda instar el Govern Municipal el desallotjament immediat de
l'acampada de la Plaça Universitat i la restitució immediata de l'ordre públic a la ciutat,
així com evitar que es tornin a produir noves acampades en compliment de les
ordenances vigents.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/279) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció  insta  l'Alcaldessa  i  el  govern  municipal  a  condemnar  l’ocupació  il·legal  dels
espais públics i a prendre el compromís d’utilitzar totes les eines al seu abast per evitar
les ocupacions i posar fi a les que que es mantenen i fer complir les ordenances
municipals a tothom.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/257) Dotar les places del Pou de la Figuera i de Folch i Torres d'un pla específic
que inclogui mesures de reforç policial, agents cívics, educadors de carrer i una
definició urbanística i d'usos a l'espai públic que contingui aspectes, comunitaris i
socials,  amb l’objectiu  de  millorar  la  seguretat  i  la  convivència  des  d'un punt  de  vista
transversal.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/288) Que el Govern Municipal iniciï un replantejament de format i ubicació
pels actes multitudinaris culturals i  musicals que es fan a la ciutat durant l’any per tal
que  es  pugui  garantir  el  control  d’accessos  als  recintes,  el  consum  de  begudes
alcohòliques  als  menors  d’edat  i  els  aforaments  dels  espais,  especialment  en  la

 



CCM 8/19 Presidencia 7/8

propera celebració de Cap d’any.

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/265) Que el Govern municipal doti a la Guàrdia Urbana de Barcelona dels
programes i mitjans per un càlcul més precís dels assistents a les manifestacions que
es realitzen a Barcelona.

23. – (M1923/267) Que mitjançant una bonificació o subvenció a les famílies afectades per
l'esfondrament al cementiri de Montjuïc, no se'ls augmenti la tarifa del dret de
conservació de les sepultures.

Del Grup Municipal Partit Popular:

24. – (M1923/277) Instar el Govern municipal a rectificar d'immediat els cartells oficials
vigents amb la incorporació del castellà conjuntament amb el català, en compliment
de la normativa vinculada a les llengües oficials.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

25. – (M1923/278) Que el Govern municipal s'abstingui de plantejar o convocar cap consulta
ciutadana emparada en el Reglament de Participació anul·lat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya mentre no recaigui sentència del Tribunal Suprem per tal d'evitar
generar més inseguretat jurídica i futures condemnes i perjudicis econòmics a
l’Ajuntament.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

26. – (M1923/258) Quina és la situació dels dofins de Barcelona pel que fa a la seva salut i
quins contractes i permisos CITES s’han gestionat per tal de que siguin traslladats a una
altra ubicació?

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

27. – (M1923/263) Quin serà el capteniment del govern municipal en aquest mandat en
relació a la presentació i aprovació de declaracions institucionals de contingut polític?

Del Grup Municipal Partit Popular:

28. – (M1923/276) Quins són els motius pels quals el Govern Municipal ha permès els talls
diaris  i  de  forma  continuada  de  l’Avinguda  Meridiana,  i  quants  expedients
sancionadors ha incoat la Guàrdia Urbana per l'ocupació diària de la via pública?
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Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

29. – (M1923/259) 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 setembre de 2019, amb el contingut següent: La Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda que en la
propera Comissió de Presidència el Govern Municipal ens presenti un informe que
inclogui els següents punts: - Quines promocions de la Guàrdia Urbana es duran a
terme  durant  aquest  mandat,  nombre  d’agents  de  cadascuna  i  any.  -  Quina  serà  la
destinació  d’aquesta  nous  agents,  tant  territorialment  com  en  unitats  operatives.  -
Quantes jubilacions i  prejubilacions que s’adheriran al  reial  Decret pel qual es permet
la prejubilació de les policies locals als 59 anys estan previstes al llarg d’aquest mandat.
- Quina és la previsió del nombre d’agents de la Guàrdia urbana, any a any, i les seves
franges d’edat. - Quina serà la distribució dels agents de la Guàrdia Urbana en aquesta
mandat, tant territorialment com en unitats operatives. - Quina viabilitat tindria la
descentralització de les unitats de nit (UNOC) de la Guàrdia Urbana, per tal d’assegurar
la  presència  d’agents  i  patrulles  –no  compartides-  en  cadascun  dels  districtes  de
Barcelona.

Del Grup Municipal Ciutadans:

30. – (M1923/264)  Que  el  Govern  municipal  informi  sobre  l’estat  d’execució  del  prec
acceptat a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció del mes de setembre de 2019, amb el contingut següent: (M1923/68) Que el
Govern municipal procedeixi a l'inici del procés d'elaboració d'un nou reglament de
medalles i honors de la ciutat.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


