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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  20 de maig de  2016 

Hora: 9,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió extraordinària de 15 d’abril i de la sessió ordinària de 20 

d’abril de 2016. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

1.-  (M1519/3359) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de 

l'estat en que es troba la renovació i el funcionament actual del Consell de Ciutat com a màxim 

òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa la Comissió encarregada 

d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents i Vocals que hauran de 

constituir les Meses Electorals, formada pel Director d’Informació de Base i Cartografia de 

l'Institut Municipal d'Informàtica, Sr. Lluís Sanz i Marco, el Cap de Departament de Població 

de l’esmentat Institut, Sr. Josep F. Olivé i Figa, la Sra. Alicia Aira Castro i actuant com a 

Secretari el Secretari General de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixa el dia 28 de maig 

a les 9,30 hores a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª Planta), 

per a la celebració de l'esmentat sorteig. 

 

3.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa el Sr. Ricard Vinyes 

Ribas membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en substitució del Sr. 

Francisco Javier Domènech Sampere. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

4.-  (M1519/3360) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1) Instar al govern municipal a vetllar per garantir la màxima transparència 

durant el procés de selecció i incorporació del nou personal interí procedent de les borses de 

treball. 2) Prioritzar que les noves incorporacions de places estructurals que es produeixin a la 

plantilla de treballadors i treballadores municipals siguin resultat de processos d'oferta pública 

d'ocupació. 3) Reforçar les possibilitats de promoció interna en els processos d'oferta pública 

que es convoquin amb l'objectiu de cobrir les baixes i jubilacions de personal funcionarial. 4) 

Donar compte de les noves incorporacions i nomenaments d'interinatges que es produeixin al 

Despatx d'Ofici de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció indicant la seva numeració i antiguitat a la borsa de treball. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

5.-  (M1519/3292) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que el govern municipal assumeixi el compromís de no dissoldre la Unitat de 

Suport Policial (USP) de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/3352) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que es reprengui el procés de reforma de les Normes Reguladores de la 

Participació Ciutadana i el Pla Director Municipal de la Participació Ciutadana i a establir els 

mecanismes de treball i consens que permetin la seva aprovació. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1519/3349) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Que es duguin a terme les accions per la redacció i debat de la proposta del 

Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau que ha de donar continuïtat a 

l'actual Pla que finalitza aquest 2016, així com per la presentació del corresponent Pla anual 

d'enguany. - Que el proper Pla Director s'acordi amb el Consell Municipal de Cooperació 

Internacional per al Desenvolupament i amb els diferents grups municipals. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/3355) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda reprovar la reunió mantinguda entre membres de la Comissió d'Acció Exterior 

i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya amb Arnaldo 

Otegui. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/3342) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part 

acusatòria en el procés contra Adrià Vilà, Joan Pujades, Carles Escrig i Albert Escrig. Segon.- 

Traslladar aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern de l'Estat espanyol i 

a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

10.-  (M1519/3293) Que el govern municipal ens faciliti el llistat d'entitats i associacions així com 

les quantitats rebudes en concepte de cooperació internacional i altres anàlegs. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/3353) Que el govern municipal garanteixi que al Codi ètic i de comportament de la 

ciutat de Barcelona es reculli la protecció als drets humans, la igualtat, el respecte i la 

condemna a conductes violentes, així com d'altres valors ètics sota els quals els Regidors i 

Regidores d'aquest Ajuntament s'han de comportar. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

12.-  (M1519/3361) Quin és el capteniment de l'actual govern municipal sobre el compliment de la 

sentència que ordena l'enderroc de la caserna de bombers del Parc Joan Miró? Com pensa 

executar-la? Quines alternatives proposa per a la construcció d'una nova caserna de bombers a 

l'Eixample? 

 

13.-  (M1519/3362) Quina és la previsió de convocatòria de noves places de GUB de reposició de les 

baixes i jubilacions efectives? Ha fet el govern municipal una avaluació i una previsió de les 

incidències i afectacions que la no convocatòria de places pot tenir en la qualitat del servei 

present i futura que presta aquest cos? 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/3294) En quin punt es troba la investigació de possibles irregularitats realitzades en 

l'Institut Municipal d'Informàtica i quines irregularitats s'han detectat fins a la data? 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/3354) Quines mesures tenen previst implementar per tal d'evitar la massificació a 

l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça Sant Miquel? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/3350) Com està el projecte per fer públics, accessibles per internet i en la mesura del 

possible en dades obertes, els continguts dels informes i estudis encarregats per l'Ajuntament de 

Barcelona? 

 

17.-  (M1519/3351) Quin és l'estat de desenvolupament del pla "Barcelona, ciutat refugi" encetat al 

setembre de 2015 i del procés participatiu de la ciutadania al mateix a través del web 

ciutatrefugi.barcelona del portal municipal barcelona.cat? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/3356) El tercer Tinent d'Alcaldia va participar en la manifestació que es va celebrar el 

passat dissabte 7 de maig de 2016 sota el lema "Per les llibertats, avancem. Que cap tribunal ens 

faci callar", i quin és el parer del govern municipal sobre les raons que avalarien aquesta 

convocatòria pública? 

 

19.-  (M1519/3357) Quines actuacions i posicionaments del govern municipal té previst rectificar o 

modular en relació als diferents departaments des de la seva constitució amb la previsió de nou 

cartipàs municipal? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/3347) Sol·licitem conèixer per què el Govern de la ciutat, que va publicitar per 

exemple les campanyes "Je suis Charlie" i "Tots som titellaires" en defensa de la llibertat 

d'expressió, ha decidit cedir i autocensurar-se, tapant el poema "4 polis" de Charles Bukowski 

que s'exhibia a l'exposició "Versos a peu de carrer" per la protesta de cinc sindicats de la Policia 

Nacional espanyola. 

 

21.-  (M1519/3348) Sol·licitem conèixer la intenció de l'actual govern en relació a revocar tots els 

títols, premis i/o medalles atorgats per l'Ajuntament franquista des de gener de 1939 fins a abril 

de 1979 entenent que dits honors no pertanyen a qui van ser concedits i han de ser retornats al 

poble de Barcelona. Així mateix sol·licitem conèixer si un cop revocats aquests títols, premis 

i/o medalles s'informarà a Fiscalia sol·licitant que actuï contra la venda d'aquests honors que 

han de ser retornats en primer terme al Consistori. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

22.-  (M1519/3295) Es requereix al Govern municipal que informi sobre l'estat d'execució del prec 

acceptat a la Comissió de gener amb el congingut següent: Que el govern municipal prengui les 

mesures necessàries per tractar d’evitar que els porcs senglars ocasionin problemes de seguretat 

a les persones i béns de Barcelona. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

23.-  (M1519/3358) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprova en la sessió de 23 de març de 2016: 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. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

24.-  Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada pel 

Consell Internacional d'Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO. 

 


