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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I  

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 
Dia:  13 de juliol 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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Atenció i acollida a Immigrants i Refugiats. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

2.-  (M1519/3651) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar compte 

dels equipaments públics que no compten amb llicència d'activitat municipal o que estiguin 

exempts de la seva obtenció. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (55/2016) RATIFICAR el decret de l’Alcaldessa de 23 de juny de 2016, per la qual es resol 

ATORGAR  la medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que figuren en les 

relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze per haver prestat serveis  sense 

interrupció durant 35 ó 25 anys, sense cap nota desfavorable en els seus expedient personals; 

produint la concessió de la medalla en la categoria d’argent els beneficis  establerts a l’article 5 

del Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 

d’Extinció d’Incendis, de 17 de setembre de 1976. 

 

4.-  (109/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria de bronze, per la realització de 

serveis rellevants i/o de contrastada eficàcia, d’acord amb el que disposa l’article 4.2.c) del 

vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 

d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 
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5.-  (110/2016) ATORGAR les plaques de reconeixement i la medalla d’Honor al Mèrit, en la 

categoria d’argent, i a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al Cos de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona que figuren en la relació adjunta, segons el que estableix la disposició 

addicional del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia 

Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 

 

6.-  (111/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona, Sotsinspector 22517 Ricardo Navarro Carrión, per complir els 

requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de 

la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb 

els informes que figuren a l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 

5.1 de l’esmentat Reglament. 

 

7.-  (112/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona, caporal 23094 José Manzano Rodríguez, per complir els 

requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de 

la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb 

els informes que figuren a l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 

5.1 de l’esmentat Reglament. 

 

8.-  (113/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona, agent 24743 Javier Aira Campo, per complir els requisits 

establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la 

Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb 

els informes que figuren a l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 

5.1 de l’esmentat Reglament. 

 

9.-  (114/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona, agent 26406 Miquel Tena Salvador, per complir els requisits 

establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la 

Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb 

els informes que figuren a l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 

5.1 de l’esmentat Reglament. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

10.-  (0001/17) INICIAR l'expedient per a la contractació de la neteja i recollida selectiva dels 

edificis i locals municipals adscrits a les Gerències i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona 

que s’indiquen a continuació (Lots 1 a 10), amb núm. de contracte 16002928, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 

licitació de 28.811.969,32 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris, distribuït 

en els següents lots: Lot núm. 1: Districte de Ciutat Vella, Gerència de Recursos i Gerència de 

Recursos Humans, per un import de 5.907.054,78 euros IVA inclòs; Lot núm. 2: Districte de 

l’Eixample, per un import de 2.086.993,46 euros IVA inclòs; Lot núm. 3: Districte de Sants-

Montjuïc, per un import de 2.124.436,16 euros IVA inclòs; Lot núm. 4: Districte de les Corts, 

Gerència de Drets Socials, per un import de 3.064.155,18 euros IVA inclòs; Lot núm. 5: 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per un import de 4.162.540,40 euros IVA inclòs; Lot núm. 6: 

Districte de Gràcia, Gerència d’Ecologia Urbana, per un import de 2.251.392,36 euros IVA 

inclòs; Lot núm. 7: Districte d’Horta-Guinardó, per un import d'1.978.266,34 euros IVA inclòs; 

Lot núm. 8: Districte de Nou Barris, per un import de 2.106.118,48 euros IVA inclòs; Lot núm. 

9: Districte de Sant Andreu, per un import de 2.252.305,88 euros IVA inclòs; Lot núm. 10: 

Districte de Sant Martí, per un import de 2.878.706,28 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 càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen a les relacions adjuntes amb el següent desglossament: pressupost 

net 23.811.544,89 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 5.000.424,43 

euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a 

l'actual. 

 

11.-  APROVAR inicialment la revisió del contracte programa entre l'Ajuntament de Barcelona i 

Informació i Comunicació de Barcelona, SA, per a la prestació durant el període 2014 – 2017 

dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona; SOTMETRE'L a informació 

pública per un període de vint dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del 

corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò 

establert a l'article 33.3 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual 

de Catalunya; i SOL·LICITAR al Consell de l'Audiovisual de Catalunya l'emissió de l'informe 

preceptiu previst en el precepte legal esmentat. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

12.-  (M1519/3643) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda reprovar el Govern municipal per la seva mala gestió del fenomen de la venda 

ambulant il·legal a la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

13.-  (M1519/3624) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal doni explicacions a la resta dels grups municipals, i 

es doni també per escrit, respecte dels extrems següents: - Objectius marcats pel nou Govern 

municipal respecte al model de ciutat. - Les inversions o infrastructures pactades per ambdues 

formacions en el pacte de govern. - Els plans i les tasques que pretenen portar a terme a les 

diferents àrees de govern, coincidents amb la distribució municipal actual, fruit de dit acord. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/3648) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al Govern municipal a: 1. Que el Govern municipal s'afegeixi, lideri i 

ofereixi recursos i tota la voluntat política a les iniciatives que estan sorgint i sorgiran, per 

acollir organismes i entitats internacionals a Barcelona. 2. Que, l'Ajuntament s'afegeixi a la 
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Comissió que la Generalitat ha creat per impulsar que Barcelona sigui la seu de l'Agència 

Europea del Medicament. 3. Que l'Ajuntament fomenti una comissió conjunta amb l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per 

estudiar altres possibles candidatures que tinguin com a seu la nostra ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/3652) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Que l'Ajuntament de Barcelona fiscalitzi la contractació amb el Grup 

Ajuntament de Efial SL i Consultoria en Gestión Innovadora SL, mitjançant una auditoria de 

gestió interna i externa. 2. Que el Govern municipal incorpori aquesta fiscalització de la 

contractació amb l'empresa Efial SL i Consultotria en Gestión Innovadora SL, des de 

l'Ajuntament i els seus organismes i empreses a la Comissió de Seguiment sobre la gestió de 

Barcelona Regional, aprovada al darrer Plenari de l'1 de juliol de 2016. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

16.-  (M1519/3597) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Primer.- Declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Reial Espanyola 

al municipi de Barcelona. Segon.- Retirar totes les medalles, honors i reconeixements que 

l'Ajuntament de Barcelona hagi entregat i/o realitzat a la Casa Reial Espanyola en el passat, i 

que no se'ls hi concedeixi d'ara endavant cap mena de reconeixement per part de l'Ajuntament 

de Barcelona. Tercer.- Instar a la resta de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a 

revocar qualsevol acord que doni algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Reial 

Espanyola o als seus membres. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/3663) Que el govern informi de la totalitat de contractacions de personal eventual i 

càrrecs de confiança, que s'han efectuat des de l'1 de juliol de 2015, incloent-hi 

Comissionats/des i assimilats en tota l'estructura municipal, així com els nomenaments en 

Direccions fruit de concursos públics. Que la resposta sigui també entregada per escrit als grups 

polítics municipals. 

 

18.-  (M1519/3664) Que el Govern informi dels resultats de la reunió de la Comissió Mixta 

Generalitat-Ajuntament de Barcelona celebrada el passat dimecres 6 de juliol i que a partir d'ara 

i amb posterioritat a cadascuna de les reunions d'aquesta Comissió Mixta s'informi 

preceptivament en la següent Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 

Seguretat i Prevenció, dels resultats de les mateixes. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

19.-  (M1519/3625) Que el Govern municipal faci augmentar la presència policial en consonància 

amb l'afluència turística del districte de Ciutat Vella i s'elabori una campanya per a la prevenció 

de conductes incíviques de ciutadans i visitants de la ciutat i es doni a la mateixa ordres precises 

per al compliment de l'Ordenança de Civisme. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/3649) Que el govern municipal elabori una Guia-Registre actualitzada de les entitats de 

Barcelona i la distribueixi a tots els equipaments públics, amb l'objectiu de difondre i donar a 

conèixer l'activitat de les entitats existents a la nostra ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/3653) Que el Govern municipal elabori un Pla de Xoc contra l'incivisme, el top manta i 

els actes vandàlics a Barcelona en tots els barris afectats per aquestes conductes, així com 

incrementar els mitjans humans i materials per prevenir i actuar davant les conductes incíviques 

i actes vandàlics que augmenten a l'estiu, amb més agents cívics i Guàrdia Urbana per tal de que 

facin complir l'Ordenança de Convivència amb més determinació, i es procedeixi al cobrament 

de sancions. 

 

22.-  (M1519/3654) Que l'Ajuntament de Barcelona reclami a la Generalitat de Catalunya el 

pagament del lloguer de la Casa Àsia per tal que pugui continuar a Barcelona. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

23.-  (M1519/3626) Quins són els motius pels quals no s'ha personat l'Ajuntament de Barcelona com 

a acusació particular a l'esmentat assumpte, després de dos mesos des de l'anunci fet per 

l'Alcaldessa? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

24.-  (M1519/3650) Quines actuacions té previst realitzar el Govern municipal davant l'augment de 

les pràctiques incíviques a la Vila Olímpica i les deficiències en matèria de convivència? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

25.-  (M1519/3598) Sol.licitem conèixer qui i per quin motiu va donar les ordres de mantenir les 

portes tancades de l'Ajuntament, i amb un dispositiu dels antiavalots de la USP, en el cas dels 

treballadors i treballadores de l'Autobús (TMB), el Metro (TMB) i els venedors ambulants i 

solidaris i solidaries mentre que, per contra, va ordenar mantenir les portes obertes i sense 

dispositiu USP en el cas dels Legionarios. 

 

26.-  (M1519/3599) Quines gestions ha realitzat o realitzarà el Govern de Barcelona en Comú i el 

PSC per a protegir l'espai autogestionat de l'Espai de l'Immigrant amenaçat per una ordre de 

desallotjament pel 13 de juliol de 2016? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 


