Secretaria General

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE JULIOL DE 2020
ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 17 de juny de 2020
II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
1. –

Barcelona Ciutat Global. Pla Director de Relacions Internacionals 2020-2023.

2. –

La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Barcelona.

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
3. –

(M1923/1054) Que comparegui la persona responsable en matèria de relacions
institucionals, perquè exposi quina estratègia s'està seguint des del Govern municipal
per fer que el govern espanyol compleixi amb els acords adoptats al llarg dels anys
amb la ciutat de Barcelona, que inclouen aspectes claus en mobilitat, infraestructures i
polítiques socials; així com amb les demandes de millora del finançament local,
començant per la flexibilització de la regla de despesa i l'ús del seu superàvit
municipal.
III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
4. –

(16/2020) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2020 als ciutadans, ciutadanes i
entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte,
d’acord amb la relació que consta a l'expedient, com a mereixedors i mereixedores
d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han
contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics.
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5. –

(52/2020 SD) ATORGAR la medalla d’honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana
que figuren en les relacions que consten a l'expedient, en la categoria de bronze per
haver prestat serveis sense interrupció durant 25 anys, sense cap nota desfavorable
en els seus expedient personals, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, el
dictamen de la Comissió de valoració i amb allò previst a l’article 4.2.3 apartat b) del
Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de
17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018.

6. –

(53/2020 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles d’honor al mèrit,
en la categoria de bronze, als membres i òrgans de la Guàrdia Urbana de Barcelona
que figuren a les relacions que consten a l'expedient, per haver destacat en el
compliment de les seves obligacions professionals o haver realitzat estudis
professionals, publicacions científiques o serveis d’interès públic, que comporten un
prestigi per al cos respectiu o contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat, d’acord
amb el dictamen de la Comissió de valoració i amb el previst a l’article 4.2.3 apartat a)
i 4.2.4 del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre
de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018.

7. –

(54/2020 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles al Mèrit en la
categoria d'argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la
Guàrdia Urbana que figuren en la relació que consta a l'expedient, d’acord amb el
dictamen de la Comissió de valoració i segons el que estableix la disposició addicional
del Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre
de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement a les seves actuacions i
col·laboració envers la Guàrdia Urbana de Barcelona.

8. –

(259/2020) MODIFICAR l’annex 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, que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la
Gaseta Municipal i al web municipal.

9. –

(64/2020 SD) ACCEPTAR la delegació en l’Ajuntament de Barcelona de l'exercici de la
potestat sancionadora que té atribuïda l’ Agència de Salut Pública de Barcelona en
virtut de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual s’aprova la Carta municipal de
Barcelona, per la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i per la Llei 5/2019,
del 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei
18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, per incompliments relacionats amb l’estat
d’alarma i emergència sanitària pel brot epidèmic de la COVID-19. Aquesta delegació
abasta la incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels
recursos que s'interposin en via administrativa, així com la defensa jurídica en via
contenciosa administrativa, i la gestió i el cobrament de les sancions imposades.
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10. –

(20XF) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20XF0177, 20XF0179,
20XF0180, 20XF0181, 20XF0182, 20XF0184 i 20XF0233 pels imports, conceptes i a
favor de les empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa
la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici
corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses
pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2020, i a
les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades.
IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
11. –

(010-2020 SG) APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal,
amb la finalitat d’establir un nou sistema de documentació de les sessions del Consell
Municipal, dels Consells de Districte i d’altres òrgans col·legiats a partir del seu
enregistrament en suport apte per a la gravació i reproducció del so i de la imatge; i
SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb
allò previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del propi
Reglament Orgànic Municipal.

12. –

(18003968L01-002 (1020/18) ) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i següents de
la LCSP, el contracte 18003968L01-002 que té per objecte la contractació del servei de
neteja i recollida selectiva dels edificis i locals adscrits als districtes i gerències de
l’Ajuntament de Barcelona pel període 2019-2022: Lot 1 -Edificis de la Gerència de
Recursos i Districte de Ciutat Vella amb l'adscripció provisional dels edificis del
Districte Sant Martí-, adjudicat a l'empresa Servicios Operativos Internos, S.A., amb NIF
A43057124, per un import màxim de 516.715,29 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 516.715,29 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 516.715,29 euros a l'aplicació
pressupostària D/22700/933120610. FIXAR en 21.351,87 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a 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.

c) Proposicions
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V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
13. –

(M1923/1084) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció insta el Govern municipal a: Que el Govern municipal presenti, a la propera
Comissió de Presidència, una auditoria de seguretat que avaluï els nivells de seguretat
de tots els nous espais destinats als vianants, tenint en compte, també, la intensitat
d’ús dels mateixos i el grau d’indisciplina d’altres modes de transport que tenen
prohibit circular-hi.
Del Grup Municipal Ciutadans:

14. –

(M1923/1077) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda l'adopció de les mesures següents: 1. La realització de campanyes
municipals ciutadanes divulgatives d'informació i de conscienciació, tant en les xarxes
socials com a peu de carrer, especialment en llocs públics i concorreguts com les
platges, relatives al correcte ús de les mascaretes, així com del seu correcte reciclatge i
rebuig. 2. Sol.licitar a la Generalitat l'ampliació de la gratuïtat de les mascaretes a una
unitat per dia per a aquelles persones més vulnerables, amb especial atenció a les
persones grans i als adolescents. 3. La realització d'inspeccións intensives a la ciutat de
Barcelona per part de la Guàrdia Urbana amb la finalitat de controlar que la població
compleixi amb la normativa que l'obliga a l'ús de la mascareta, procedint, en cas
d'incompliment, a la necessària informació de conscienciació, acompanyant-la de la
corresponent sanció.
Del Grup Municipal Partit Popular:

15. –

(M1923/1065) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció insta el govern municipal a promoure i celebrar, juntament amb l’acte laic
previst, un acte confessional de record a les víctimes de la Covid-19 amb representació
de les principals religions.
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

16. –

(M1923/1067) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: Instar el Govern municipal a adoptar un posicionament clar i
contundent contra l’ocupació il·legal d’immobles i a elaborar un pla integral de
prevenció de l’ocupació il·legal i de suport als propietaris i veïns afectats per les
ocupacions amb finalitats delictives.
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
17. –

(M1923/1055) Que el Govern municipal insti al govern l’Estat Espanyol a traspassar les
competències de la concessió C-1004 per tal que l'Ajuntament de Barcelona pugui
gestionar la totalitat de les llicències i estudiar el canvi en els usos d’alguns d’aquests
espais, així com suspendre la subhasta dels locals.
Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

18. –

(M1923/1085) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: 1. Instar el Congrés dels Diputats i Diputades a revisar els privilegis
de la Monarquia per garantir la investigació de presumptes fets delictius vinculats a la
mateixa i garantir que no quedin impunes. 2. Traslladar el present acord a la
Presidenta del Congrés dels Diputats i Diputades, als grups polítics del Congrés i Senat,
a la FEMP i a les entitats municipalistes.

c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
19. –

(M1923/1057) Que el Govern de l’Ajuntament de Barcelona presenti, abans d’acabar
l’any, un Pla Estratègic o una Mesura de Govern per fer front a la manca de diversitat
en qüestió d’origen migratori en que incorre l’actual composició de llur plantilla i la de
les entitats municipals, per tal de començar a avançar en l’objectiu que la plantilla
municipal reflecteixi la diversitat existent en la nostra societat.

20. –

(M1923/1056) Que el govern dediqui un espai propi en format plenari, separat i
independent dels plens ordinaris mensuals, per tal de poder celebrar anualment els
debats profunds, rics i participatius sobre l’Estat de la Ciutat, on hi tingui cabuda la
participació no només dels grups municipals, sinó també i sobretot de les institucions i
entitats que treballen per a la ciutat.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. –

(M1923/1073) Que l’Ajuntament de Barcelona doti al parc de bombers de Vallvidrera,
parc de bombers de la Vall d’Hebron i parc de bombers de Sant Andreu dels recursos i
personal necessari per tal de dur a terme la campanya d’estiu a Collserola, així com
que es duguin a terme les campanyes adients de desbrossament de la muntanya i la
intensificació de la col·laboració i coordinació amb el Patronat del Parc de Collserola,
els Bombers de la Generalitat i amb les AAVV i entitats naturalistes dels barris de
muntanya.
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Del Grup Municipal Partit Popular:
22. –

(M1923/1064) Que el govern municipal iniciï de manera immediata els tràmits per a
l´aprovació del nou Reglament de Participació que reculli les modificacions legals que
van provocar la seva declaració de nul·litat.

d) Preguntes
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
23. –

(M1923/1083) Quin va ser el contingut de la reunió del dia 22 de juny del 2020 entre la
Tercera Tinenta d’Alcaldia, Laia Bonet, i el Director General de Drets Animals del
Gobierno de España, Sergio García?
Del Grup Municipal Ciutadans:

24. –

(M1923/1074) Creu el responsable de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de
Barcelona que ha millorat la seguretat dels ciutadans en l'últim any?

25. –

(M1923/1075) Quantes inspeccions ha portat a terme la Guàrdia Urbana de Barcelona,
quantes sancions ha imposat per incomplir les obligacions derivades de l'estat
d'alarma i quantes d'aquestes per realitzar festes en l'espai públic?
Del Grup Municipal Partit Popular:

26. –

(M1923/1066) Quin és el capteniment del govern municipal respecte als talls
provocats a l'avinguda Meridiana, i quines són les mesures de seguretat realitzades
per la Guàrdia Urbana i les properes previstes per evitar els talls de circulació en
aquesta avinguda?
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

27. –

(M1923/1069) Quines raons expliquen les diferències en casos per districtes? Hi ha
informació sobre el nombre de proves PCR fetes diàriament o setmanalment per
districtes? La supervisió del compliment de les mesures de seguretat, és homogènia?

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
28. –

(M1923/1082) Que se’ns informi sobre l’estat de compliment de la proposició
M1923/819 aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció, de 20 de maig de 2020, amb el redactat següent: La Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: - Que
l’Ajuntament de Barcelona faciliti els Plans de Contingència, acompanyats de les
avaluacions de riscos de cada lloc de treball i les mesures preventives corresponents,
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als representants de la Junta de personal i el Comitè d’empresa de l’Ajuntament de
Barcelona. - Que l’Ajuntament de Barcelona negociï aquests Plans de Contingència
amb els representants sindicals de la Junta de personal i el Comitè d’empresa de
l’Ajuntament de Barcelona. - Que es facin estudis de l’ús del transport públic en els
trajectes casa-feina-casa dels treballadors i treballadores municipals.- Que es facin les
adaptacions de les funcions dels llocs de treball que siguin necessàries, negociant tant
el possible teletreball del personal municipal com les necessitats i seguretat dels
treballadors que s’hagin d’anar reincorporant físicament als seus llocs de treball, i que
aquestes es negociïn amb els representants de la Junta de personal i el Comitè
d’empresa de l’Ajuntament de Barcelona.
Del Grup Municipal Ciutadans:
29. –

(M1923/1076) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució del prec acceptat
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció,
de 18 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
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