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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  23 de març 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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Pla Local de Prevenció i de Seguretat Ciutadana de Barcelona 2016-2019. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

2.-  (M1519/2913) Que comparegui el responsable del govern municipal responsable dels 

assumptes relacionats amb la transparència i bones pràctiques per a informar a la Comissió 

sobre el règim d'interessos i incompatibilitats. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (301/16) ATORGAR la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a la Sra. Muriel Casals i 

Couturier, per la seva trajectòria personal i les seves fortes conviccions en defensa de la 

democràcia, la llibertat i Catalunya des del respecte i la permanent voluntat de diàleg. 

 

4.-  (240/16) RESTAR assabentat i acceptar la renúncia i devolució física de la Medalla d’Or de la 

Ciutat, presentada el 31 de juliol de 2014, per part de l'Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, 

atorgada pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 23 de setembre de 

1992. DEIXAR sense efecte l’Acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 23 de 

setembre de 1992. 
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5.-  (241/16) REVOCAR l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a la senyora 

Cristina de Borbón i Grecia, acordat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en sessió 

de 27 de juny de 1997, en compliment de la proposició / declaració de grup aprovada per la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en sessió de 

data 20 de gener de 2016. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (0004/13 i 0300/13) PRORROGAR l'Acord Marc (contracte 12003762 Exp. 0004/13) que té 

per objecte la contractació del subministrament elèctric de l’Ajuntament de Barcelona i altres 

organismes associats, adjudicat el 6 de març de 2013 a l’empresa Endesa Energia, SAU, amb 

NIF A81948077, per un període que va des del 3 d’abril de 2016 fins el 25 de març de 2017, en 

virtut de la possibilitat que atorga la clàusula 3 del plec de clàusules administratives que el 

regula. PRORROGAR, així mateix, la contractació derivada de l’esmentat acord marc (Exp. 

0300/13) per un període que va des del 3 d’abril de 2016 fins el 25 de març de 2017, per un 

import global de 28.684.274,94 euros (IVA al 21% inclòs) i amb el següent desglossament: Lot 

1 (Contracte 13001183): 20.991.584,22 euros (IVA al 21% inclòs); Lot 2 (Contracte 

13001184):  7.692.690,72 euros (IVA al 21% inclòs). AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa 

corresponent a l’Ajuntament respecte del Lot 1 (Contracte 13001183: Baixa Tensió) i respecte 

del Lot 2 (Contracte 13001183), a favor de l’empresa adjudicatària (Endesa Energia, SAU, amb 

NIF A81948077), pels imports i amb càrrec al Pressupostos i Partides incorporats a les 

relacions que s’hi adjunten al present acord, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el pressupost posterior a l’actual. Respecte a la resta del pressupost, s’incorporen a 

l’expedient els documents comptables dels òrgans competents. 

 

7.-  (265/16) AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 15.783.615,00 euros abans d’IVA 

suportat deduïble, amb càrrec a les partides 0101/22719/44121, a favor de Clear Channel 

España, S.L.U. amb NIF B-82539867, en concepte de contraprestacions econòmiques del 

contracte de serveis de gestió integral, implantació i manteniment del sistema de transport 

individualitzat mitjançant bicicletes (BICING-mecànic), corresponents a l’exercici 2016. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

8.-  (M1519/2938) 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 
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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: 

 

9.-  (M1519/2914) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que per part del govern municipal s'elabori una reestructuració de la figura 

dels agents cívics i es procedeixi a formar i dotar de mitjans a la plantilla actual per tal que 

puguin optimitzar la seva feina. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/2925) 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 

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: 

 

11.-  (M1519/2935) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que s'estudiï la forma d'incorporar a les ordenances municipals, com a usos 

no admesos a l'espai públic, la utilització d'imatges o publicitat que atempten contra la dignitat 

de les persones i en especial las que tenen contingut sexista, per tal que els serveis municipals 

puguin denunciar i sancionar aquests usos, incloent el que es fa en octavetes publicitàries de 

locals de prostitució que utilitzen imatges estereotipades i el cos de les dones com a reclam 

publicitari, i altres similars. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1519/2929) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a que en el marc del Pla Director de la Guàrdia 

Urbana que s'està elaborant, es mantingui la Unitat de Suport Policial. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

13.-  (M1519/2917) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Instar al Consell d'Administració de l'empresa pública Informació i 

Comunicació de Barcelona SA SPM a dimitir per no acatar el 15 de desembre de 2015 la seva 

pròpia decisió del 12 de novembre de 2015: "Entenent que aquesta sentència comporta unes 

implicacions estratègiques, programàtiques i pressupostàries i sobre el propi model de gestió de 

BTV que traspassen les competències del Consell, ha acordat per unanimitat traslladar a 

l'Alcaldessa els motius de la seva decisió, vinculant-la als criteris i acords que el Plenari del 

Consell Municipal pugui adoptar en la seva condició de Junta General de l'entitat". I més 

important encara, per no acatar tampoc la votació majoritària del Plenari del Consell Municipal 

del 27 de novembre de 2015 (28 a favor, 13 abstencions) per retirar el recurs a la sentència per 



 

Ref:  CCP 3/16 Presid., Drets ciut., Part. i Seg. i Prevenci´ó 
v.  21/ 3/ 2016     10: 3 

4 

cessió il·legal de treballadors i treballadores anunciat i interposat pel propi Consell 

d'Administració de l'empresa municipal ICB SA SPM. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

14.-  (M1519/2915) Instar a la prefectura de la Guàrdia Urbana per tal que compleixi l'Ordre de 

Servei 133/2015, denominada operació Victor Alfa, i doti a aquest cos policial dels efectius que 

dita Ordre assigna en les seves diferents fases. 

 

15.-  (M1519/2916) Que el govern municipal, i en nom de la transparència i bons usos de 

l'Administració, es publiquin a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona la llista de preus 

dels Serveis Funeraris. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/2936) Que el govern impulsi una millora en l'estructura, imatge i continguts de la web 

municipal per tal de garantir una òptima i ràpida accessibilitat per part d'usuaris i ciutadania als 

espais d'informació, comunicació i participació relacionats amb les polítiques de proximitat i els 

territoris, fent especial incís en garantir la immediatesa en la identificació del lloc on s'ubica la 

documentació relacionada amb districtes i barris. 

 

17.-  (M1519/2937) Que el govern lliuri als grups municipals la relació actualitzada dels contractes 

de dinamització, suport o altres treballs relacionats amb els processos i òrgans de participació i 

els publiqui a la web de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/2930) Que el govern municipal: 1. Informi sobre els criteris seguits per acceptar o 

rebutjar les propostes del PAM en el procés participatiu, a la plataforma digital 

"decidim.barcelona". 2. Incorpori la possibilitat de rebutjar les propostes presentades, per tal de 

fer més democràtic aquest procés participatiu. 3. Demani a la Agència Catalana de Protecció de 

Dades que vetlli en tot moment (abans, durant i després), per la privacitat de les dades de les 

persones que participin en el procés participatiu. Demanem que es lliuri còpia escrita de la 

resposta. 

 

19.-  (M1519/2931) Instar al govern municipal i a l'Alcaldessa a: 1. Respecte i reconeixement a les 

Forces Armades pel seu treball en la defensa de la pau, dels drets humans, de la seguretat, i de 

les nostres llibertats. 2. Respecte a la llibertat de consciència i religiosa en el marc dels actes 

oficials o activitats finançades per l'Ajuntament de Barcelona. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

20.-  (M1519/2939) Quin és el capteniment del govern municipal en l'impuls de l'Agència pels Drets 

Civils i la NO Discriminació i la seva implantació territorial? 
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21.-  (M1519/2940) Quants cops s'han activat cadascun dels tres nivells que contempla l'ordre de 

servei 133/2015, des de la data de la seva entrada en vigor fins el mes de març de 2016? 

Demanem aquesta informació relacionada mes a mes. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/2926) Amb quin personal es preveu dotar la futura direcció d'internet? Quin règim de 

contractació tenen els responsables de les xarxes socials i quin cost té per l'Ajuntament, així 

com quins comptes estan gestionats per aquest grup? 

 

23.-  (M1519/2927) Donat que el Pla Director de Participació Ciutadana 2010-2015 ha exhaurit la 

seva vigència, quines accions s'estan realitzant per elaborar un nou Pla Director de Participació 

Ciutadana? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/2918) Sol·licitem conèixer el nombre de contractes laborals que ha realitzat 

l'Ajuntament de Barcelona, els seus instituts municipals, les seves empreses o els diferents ens 

on participa mitjançant Empreses de Treball Temporal des de 1994 fins 2015, desglossat per 

anys, ens implicats i volum dinerari de despesa. 

 

25.-  (M1519/2919) Sol·licitem conèixer per quin motiu les unitats UPAS de la Guàrdia Urbana no 

portaven visible el seu número d'identificació el 21 de febrer de 2016, quins són els seus 

números identificatius i si se'ls ha obert expedient sancionador, així com sol·licitem conèixer el 

nombre d'expedients sancionadors i el nombre de sancions efectives que s'han realitzat a 

membres de la Guàrdia Urbana des de l'any 2006 fins a l'actualitat, desglossat per anys, per 

unitats policials d'aquest cos i per motiu? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

26.-  (M1519/2941) 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 

de 21 d'octubre de 2015, amb el contingut següent: La Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció insta l’alcaldessa a iniciar els treballs de 

desplegament normatiu del Dret a la Iniciativa Ciutadana recollit a l’article 7 de les Normes 

Reguladores de la Participació Ciutadana. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

27.-  (M1519/2928) 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 18 de novembre de 2015 amb 

el contingut següent: Que s’augmenti el número de piscines municipals en les que es pugui 

practicar el nudisme en horaris d’ús habitual i, en tots aquells espais on es pugui practicar el 

nudisme, com per exemple les platges, es senyalitzi correctament i s’emplaci a tots els usuaris a 

actuar amb respecte i tolerància. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

28.-  (M1519/2920) Que el govern municipal informi sobre les gestions realitzades en relació a l'acte 

feixista realitzat a la llibreria nazi Europa el passat 30 de gener de 2016 i l'estat d'execució de la 

proposició antifeixista aprovada en la sessió de 20 de gener de 2016: La Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: Que l’Ajuntament 

de Barcelona faci ús de totes les eines legals existents a fi que no es produeixin actes de caire 

feixista o nazi a la ciutat. Que l’Ajuntament de Barcelona faci ús de totes les eines legals 

existents per tal de garantir que espais que duen a terme, emparin o difonguin les pràctiques i/o 

discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes i neofeixistes, no disposin de les llicències i 

permisos necessaris per dur a terme la seva activitat. Posar en marxa mecanismes per eradicar 

els discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes i neofeixistes dels nostres carrers. Instar, 

com a part interessada, tots els procediments administratius i judicials necessaris per tal d’evitar 

actes de difusió, apologia, iniciació o justificació del feixisme, el nazisme, el racisme i la 

xenofòbia, i qualsevol altra discriminació per raó de gènere, opció sexual, origen o creença. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

29.-  Preservació del Parc Natural de Collserola com una zona desmilitaritzada. 

 


