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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  17 de febrer de  2016 

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 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

1.-  NOMENAR com a membres del Consell de Ciutat els representants de les institucions més 

significatives de la ciutat i les persones de renom ciutadà que figuren a l’Annex I i II, 

respectivament, de conformitat amb l’article 7.1, apartats c) i e) del Reglament Intern del 

Consell de Ciutat. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  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 María José Arteaga Muñoz, la 

compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Ciutat Vella -per al qual fou 

nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en règim de 

dedicació parcial en un percentatge del 75% per resolucions de la Regidora del Districte de 29 

de juliol i 4 de setembre de 2015- i l’activitat privada per compte propi que declara, com a 

treballadora autònoma de comerç al menor. 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. 
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3.-  (1337/2015) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del Sr. Gonzalo Puelles Garcia 

(mat. 23503) la compatibilitat entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 

categoria professional de Tècnic Mig d’Arquitectura, amb destinació al Departament d’Obres i 

Manteniment del Districte de Sant Andreu, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic/a 4 

(80.40.OP.2), i el seu càrrec de Conseller del Districte d’Horta-Guinardó, per al qual fou 

nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, i el qual exerceix sense dedicació 

especial.  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, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i d’altra 

normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament 

dels Districtes. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball o per variació 

de les circumstàncies relatives al mateix. 

 

4.-  Aprovar el Pla d’estudis sociològics 2016-2019. 

 

c)  Proposicions 

 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

5.-  (M1519/2685) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern de la ciutat: - A vetllar per la bona qualitat democràtica de la 

vida política i institucional del Consistori assumint la responsabilitat política en els òrgans de 

control de l'activitat del govern municipal, sense delegar-la en càrrecs de confiança, personal 

tècnic o empreses contractades a tal efecte. - A treballar per afavorir un clima de diàleg amb els 

grups de l'oposició basat en el reconeixement mutu de la representativitat que ostenten en base 

als resultats electorals. - A actuar sota el principi de lleialtat institucional tot respectant els 

acords presos pel Consell Municipal i les Comissions del Consell Municipal encara que hagin 

estat adoptats amb el vot contrari del govern. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

6.-  (M1519/2701) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que amb la finalitat de garantir una bona convivència entre veïns residents i 

joves es desenvolupi un pla per a prevenir i evitar els incompliments reiterats de l'Ordenança de 

Civisme i garantir el descans dels veïns. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/2689) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a: 1. Que el govern municipal presenti abans de 3 

mesos un pla de modernització de l'administració on s'impulsi l'administració electrònica a la 
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ciutat especialment utilitzant i potenciant sistemes de dades obertes i que com a mínim 

contempli el desenvolupament de: a. Un CRM -Gestió de Relacions amb el Ciutadà-. b. Un 

gestor d'expedients. c. Un sistema de contractació electrònica. 2. Que aquests sistemes estiguin 

en funcionament durant el 2017, per tal de millorar l'eficiència de l'administració de 

l'Ajuntament i la transparència amb la ciutadania. 3. Que, conseqüentment, s'adapti l'ORAE i el 

marc jurídic existent. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/2707) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Exigir que es respectin i es garanteixin els drets dels treballadors i les 

treballadores i l'exercici col·lectiu dels mateixos. - Instar al govern municipal a portar a la Mesa 

General de Negociació de l'Ajuntament de Barcelona l'aplicació de la sentència de l'1% i els 

altres temes de l'àmbit de contractació i recursos humans. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/2710) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a que convoqui la Comissió Mixta entre 

l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per tal d'establir les prioritats i les 

inversions de la Generalitat a la ciutat de Barcelona, així com el calendari de compliment dels 

convenis socials, educatius i sanitaris i la programació d'execució de les inversions a realitzar a 

la ciutat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/2628) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: L'Ajuntament se solidaritza amb les treballadores i els treballadors 

acomiadats per Movistar o les seves contractes com a forma de repressió per la seva 

participació en la vaga de les escales desenvolupada fa sis mesos. L'Ajuntament vetllarà per tal 

que les empreses que hagin signat contractes de serveis de qualsevol mena amb aquesta 

administració no incloguin formes contractuals precaritzadores. Alhora, com que aquesta és una 

pràctica que ja es dóna, s'interrompran o no es renovaran ni concessions, ni externalitzacions 

que precaritzen les condicions de vida de les treballadores i els treballadors contractats. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal Barcelona En Comú: 

 

11.-  (M1519/2718) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Expressar la preocupació per la presó provisional sense fiança adoptada, i 

així mateix per les posteriors mesures cautelars restrictives de llibertat, per considerar-les 

ambdues innecessàries i desproporcionades en aquest cas. 2. Expressem la nostra preocupació 

per la presa de posició de la fiscalia de l'Audiència Nacional en un assumpte de clar rerefons 

polític. 3. Reclamem als poders públics que garanteixin els drets fonamentals com la llibertat 

d'expressió i creació artística, garantia per una societat justa i democràtica. 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

12.-  (M1519/2702) Que el govern municipal prengui les mesures necessàries per tal de garantir la 

neutralitat ideològica en tots els actes o esdeveniments dirigits a un públic principalment 

infantil, i que amb dita finalitat s'articuli el protocol següent: - Que les empreses o associacions 

autoritzades pel consistori per organitzar actes o esdeveniments per a infants es comprometin a 

la firma d'una declaració on es salvaguardin els drets dels menors i la neutralitat ideològica de 

l'acte. - Que en el mateix document els adjudicataris d'actes públics es comprometin a garantir 

l'absència en aquests actes de qualsevol manifestació de violència o qualsevol altra 

circumstància que pugui lesionar els drets dels menors. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

13.-  (M1519/2708) Que el govern utilitzi en les mesures de govern, informes i altres documents un 

llenguatge inclusiu i no sexista, com una de les eines imprescindibles d'una comunicació amb 

perspectiva de gènere. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/2711) Que el govern municipal rectifiqui l'actual gestió de "El Digital D Barcelona" 

vetllant en un futur per la transmissió a la ciutadania d'una informació veraç, objectiva i 

equilibrada, clarament diferenciada de l'opinió, respectuosa amb el pluralisme polític, social i 

cultural. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

15.-  (M1519/2686) Quines clàusules socials o millores de les condicions laborals dels treballadors 

s'han introduït amb motiu de la pròrroga de la contractació de l'Ajuntament de Barcelona amb 

l'empresa Telefónica de España, SAU? 

 

16.-  (M1519/2687) Quin és el motiu de la participació del Primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament 

de Barcelona a l'acte de presentació del moviment Democracy in Europe (DiEM25)? Ha assistit 

en representació de l'Ajuntament de Barcelona o de la formació política que representa? Qui 

cobreix el cost del desplaçament? En cas de tractar-se de personal municipal, quines persones 

han format part de la delegació? Quins resultats s'esperen obtenir de la participació de 

l'Ajuntament de Barcelona en aquesta trobada política? 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

17.-  (M1519/2703) Quins són els motius o raons per les que s'adjudica l'organització de la Fira 

d'abril a FECAC? 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/2690) Quines són les modificacions que té previstes incorporar el govern municipal a 

l'Ordenança de convivència? 

 

19.-  (M1519/2691) Quins han estat els motius perquè el govern municipal ha decidit no acollir un 

esdeveniment internacional com són els World Roller Games 2017? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

20.-  (M1519/2709) Per quina raó el govern ha hagut de prorrogar el contracte núm. 13001112, que 

té per objecte la contractació dels serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona i 

els seus Organismes Autònoms, dels Institut Municipal i de les empreses participades al 100% 

per l'Ajuntament, per 6 mesos més després d'haver-lo prorrogat només per 6 mesos al mes de 

juliol de 2015? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/2712) Quin és el capteniment del govern municipal respecte els usos i la posada en 

funcionament de la nova Caserna de Policia de la Barceloneta? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/2629) Sol·licitem conèixer quines són les dates de les "converses" que s'han realitzat o 

es realitzaran amb els treballadors/es, així com a qui inclou el genèric "treballadors/es": només 

a les afectades amb sentència, a totes les que han denunciat, al Comitè d'empresa d'una de les 

empreses o a totes elles? 

 

23.-  (M1519/2630) Sol·licitem conèixer si el govern s'ha replantejat la seva posició de 

descentralitzar els membres de la USP pels districtes, mantenint un nombre al propi 

Ajuntament, o si en canvi vistes les experiències en altres ciutats ha decidit dissoldre aquest 

tipus d'unitats tal com plantejava en el seu programa? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

24.-  (M1519/2688) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució9 de la proposició 

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

de 18 de novembre de 2015, amb el contingut següent: La Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda mantenir la funció dels espais estables 

de participació ciutadana, incloent les audiències públiques, com a òrgans de consulta, 

assessorament i proposta per incidir en les polítiques municipals. En cap cas aquests espais 

seran objectes d’alteració en la seva composició i funcionament, ni es contractarà a terceres 

empreses o organitzacions privades per a la seva dinamització. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

25.-  (M1519/2692) Que s'informi de l'estat d'execució del Prec atès a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en data 20 de gener de 2016 amb el 

contingut següent: (M1519/2324) Que el govern municipal es comprometi a exigir la retirada 

immediata de la totalitat de la encartellada electoral massiva -en especial i per nombre a la 

coalició En Comú Podem-, o bé ho faci el mateix Ajuntament de Barcelona de manera 

subsidiària, i exposi quines sancions s’han aplicat a les organitzacions pel fet de fer un ús 

indegut de l’espai públic durant la campanya electoral i les setmanes posteriors. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/2713) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 18 de novembre de 2015: 

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1. 

Denunciar la permissivitat i complicitat del govern municipal amb els manters a Barcelona 

especialment a la zona del Port Vell i portal de la Pau. 2. Instar al Govern municipal: a) A 

investigar si algun membre del Govern municipal o d’aquest Ajuntament va alertar als manters 

de la inspecció policial dels dilluns 9 de novembre. b) Destinar més agents de la Guàrdia 

Urbana a les zones de la ciutat amb més venda il·legal, i altres pràctiques irregulars com la 

prostitució a l’illa Robadors, així com a implicar tots els cossos policials en la lluita contra els 

manters: la Guàrdia Urbana per convivència, els Mossos d’Esquadra per seguretat, la Guàrdia 

Civil per falsificació de productes que s’ofereixen i la Policia Nacional per temes d’estrangeria. 

c) Complir i fer complir les ordenances i l’ordenament jurídic a la nostra ciutat per evitar la 

impunitat que actualment tenen els manters i la venda il·legal que realitzen. 

 

VI) Mocions 

 

 


