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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  21 de setembre 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.-  Reptes i perspectives de futur del Programa Barcelona Interculturalitat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

2.-  (M1519/4201) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar de: - Canvis 

en l'organigrama de totes les àrees i increment de departaments, informant de l'actual número de 

treballadors adscrits a aquestes àrees i responsabilitats, i també del nombre de caps de servei i 

de Directors, especificant quins directius han estat contractats en processos oberts als que 

podien concórrer personal funcionari i personal extern, especificant el número de candidats en 

cada una de les convocatòries i els motius pels que diversos concursos han estat declarats 

deserts, tot i presentar-se sol·licituds. - Previsió d'impacte en el capítol 1 del pressupost de 

despeses com a resultat de la contractació de 1.200 persones per a la funció pública. - En el cas 

de les noves contractacions resultants de la re-municipalització de serveis, saber quines accions 

ha dut a terme el govern per vetllar per garantir que l'accés d'aquestes persones a la funció 

pública compleix el principi de mèrit i capacitat en un context d'igualtat per tota la ciutadania i 

com impacta la seva contractació en el catàleg de lloc de feina de l'Ajuntament, classificació del 

lloc de feina i retribució. - Comparativa de personal eventual per part del govern a data 25 de 

juliol de 2015 fins ara. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (008/2016SG) 1. DECLARAR la habilitació com a salons per a la celebració de les sessions del 

Plenari del Consell Municipal a la Casa Consistorial: a) Amb caràcter ordinari, el Saló conegut 

com a Saló de la Reina Regent. b) Per a la celebració de les sessions constitutives del Consistori 

i d’altres d’especial rellevància institucional o social, el Saló de Cent. 2. DESIGNAR l’espai 

indicat a l’anterior lletra a) amb el nom de Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer, per respondre a 

la singularitat històrica i de capitalitat de Barcelona i als principis democràtic, de neutralitat 

religiosa i de catalanitat. Aquesta Sala comptarà amb una representació simbòlica al·lusiva a 

qui fou Alcalde de la ciutat, en consonància amb els valors i principis esmentats; tots ells 

establerts a l’article 75.2 del Reglament Orgànic Municipal. 3. ENCARREGAR als Serveis 

Tècnics Municipals la redacció d’un projecte per a la reforma en profunditat de la Sala del 

Plenari Carles Pi i Sunyer, per tal de corregir les seves mancances actuals i dotar-la de la 

funcionalitat més adequada al compliment de la finalitat a què es destina. 

 

4.-  (125/2016) RATIFICAR el decret de l’Alcaldessa, de 16 de setembre de 2016, pel qual es resol 

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

relació adjunta, en la categoria d’argent per haver prestat serveis sense interrupció durant 35 

anys, sense cap nota desfavorable en els seus expedient personals; produint la concessió de la 

medalla en la categoria d’argent el 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. 

 

5.-  NOMENAR el Sr. Marino E. Villa Rubio Adjunt a la Síndica de Greuges de Barcelona. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (517/16) APROVAR inicialment la modificació de l’article 8 del Reglament d'organització i 

funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, aprovat pel Plenari 

del Consell Municipal de 30 de maig de 2008 i modificat per acord del mateix òrgan de 25 de 

juliol de 2014, i la correlativa de l'article 14 dels estatuts de l'entitat gestora "Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA, spm”, d’acord amb el document que obra en l’expedient; i 

SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies, de conformitat amb allò 

disposat a l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

7.-  (M1519/4202) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- Que el Govern municipal presenti davant el Consell Municipal de 

Convivència, Defensa i Protecció dels animals, el full de ruta per al Zoològic de Barcelona o en 



 

Ref:  CCP 10/16 Presidència, Drets ciutadania, Participació i Seg. i Prevenció 

v.  19/ 9/ 2016     9: 19 
3 

tot cas ratifiqui el Pla Estratègic 2012-2020, actualment en vigor, i que aquest sigui aprovat i 

ratificat en el si del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona. 2.- Que de forma urgent i 

prioritària es dotin els recursos pressupostaris per tal de continuar amb el manteniment i millora 

de les instal·lacions del Zoològic per evitar el seu deteriorament i que es procedeixi de forma 

immediata a la execució dels mateixos. 3.- Que es procedeixi de manera immediata, durant 

aquest darrer trimestre del 2016, a definir i concretar el full de ruta i destí del delfinari, atès els 

requeriments fets per la EAAM per tal d'acabar amb l'actual silenci i indefinició de l'equip de 

govern al voltant d'aquesta instal·lació concreta. 4.- Que es presenti, durant aquest darrer 

trimestre del 2016, davant el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels 

animals, un informe detallat de les eventuals alternatives a l'actual delfinari, que contempli tant 

la gestió i el destí dels actuals exemplars que hi viuen, com el seu possible trasllat a altres 

equipaments on es garanteixi el seu benestar, així com la possibilitat del seu trasllat a espais 

com santuaris, refugis o reserves naturals, en el termini de dos anys. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/4215) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el govern de l'Ajuntament de Barcelona doti la Síndica de Greuges de 

Barcelona dels recursos suficients per tal de donar a conèixer la seva tasca, potenciar les seves 

competències d'investigació d'ofici i elaboració d'ofici, disposar d'un portal de transparència i 

augmentar els recursos humans i econòmics de què disposa actualment. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

9.-  (M1519/4211) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, 

gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels 

seus recursos. 2.- Reivindicar el dret de les persones a exercir el dret de protesta, i expressar la 

solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, les seves famílies i amistats. 

Lamentar, així mateix, les possibles molèsties que l'exercici d'aquest dret a la protesta hagin 

pogut causar a la universitat i als seus treballadors. 3.- Instar a les parts implicades a buscar una 

solució que permeti evitar l'ingrés a presó de les persones acusades que van participar en els fets 

a dalt referenciats. 4.- Expressar la preocupació per l'actuació del Ministeri Fiscal. Les peticions 

de presó contingudes en l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal són clarament 

desproporcionades. Existeix, de fet, el risc que per primera vegada en els darrers quaranta anys 

accions de dissidència universitària puguin portar a algun membre de la comunitat universitària 

a la presó. 5.- Trametre aquests acords a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya i al Grup de Suport 

a "Som 27 i més". 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

10.-  (M1519/4197) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Primer.- Manifestar el ple rebuig de l'Ajuntament de Barcelona a la resolució 

263/XI del Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions 

catalanes i dels seus representants i càrrecs públics. Segon.- Trametre aquest acord a la 

Presidenta i als Grups del Parlament de Catalunya i al President de la Generalitat de Catalunya. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/4218) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda rebutjar l'aprovació de l'informe de la Comissió d'Estudi del Procés 

Constituent pel Ple del Parlament de Catalunya. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

12.-  (M1519/4158) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, 

gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels 

seus recursos. 2.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de manifestació i 

expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus familiars 

i amics. 3.- Instar la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats. 

4.- Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la 

comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi la 

protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir Drets Fonamentals. 5.- 

Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. Jutge del 

Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap de 

Catalunya i a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

13.-  (M1519/4203) Que el Govern municipal presenti abans de la propera Comissió de Presidència 

el pla de re-municipalització per aquest mandat, especificant tipologia de servei i en cas dels 

serveis ja existents, detallant data de creació i tipus de gestió inicial, així com data 

d'externalització del mateix, en cas que el servei s'hagi externalitzat posteriorment a la seva 

creació. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/4198) Que des de l'Ajuntament es garanteixin els drets lingüístics de tots els 

barcelonins, recollits a l'article 3.1 i 3.3 de la nostra Constitució de 1978, a l'article 6.2 del 

nostre Estatut d'Autonomia de 2006 i a l'article 4.2 de la nostra Carta Municipal vigent, i que 

tant la comunicació com l'atenció es faci en les nostres dues llengües oficials, ja sigui a petició 

expressa del ciutadà en l'atenció o amb qualsevol comunicació en format bilingüe. 

 

15.-  (M1519/4199) Que per part del Govern municipal s'elabori un informe, que es comuniqui a tots 

els grups municipals, en el que s'estableixin els criteris per tal que la Corporació es personi en 

causes judicials com a acusació. 

 

Del Grup Municipal PP: 
 

16.-  (M1519/4219) 1.- Instar al Govern municipal a que reclami a la Generalitat que l'ex-diputat de 

la CUP al Parlament de Catalunya, David Fernández, no imparteixi classes ni conferències a les 

noves promocions de policies a l'Escola de Policia de Catalunya, per manca d'idoneïtat i defugir 

de la politització de la formació policial, en el marc de la Junta Local de Seguretat. 2.- Que es 

traslladi aquesta petició a la Conselleria d'Interior del Govern de la Generalitat així com a 

l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i a l'Escola de Policia de Catalunya. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/4204) Quan i com pensa donar compliment el govern a la proposició aprovada al 

Plenari de la Ciutat de Barcelona el passat 7 de setembre de 2015? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/4216) En quins actes ha participat, o té previst participar, l'Alcaldessa de les 

campanyes electorals d'Euskadi i Galiza? 

 

19.-  (M1519/4217) Quins són els motius pels quals l'Ajuntament de Barcelona ha denegat la 

subvenció sol·licitada enguany per la Universitat Catalana d'Estiu? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/4220) Per quins motius el Govern municipal ha nomenat un Comissionat de 

Participació, especificant els objectius d'aquesta àrea, així com l'estructura de la mateixa? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/4159) Tenint en compte les proves presentades en diferents Comissions i Plens sobre la 

no identificació de membres de les unitats antiavalots (UPAS) del cos de la Guàrdia Urbana el 

23 de març, el tracte vexatori a un venedor ambulant el 13 d'abril ("Callarse, no tienes papeles, 

cállate. La policia hace lo que tiene que hacer, tú te callas. Llévatelo, porque sinó vamos 

muchos en la furgoneta ... (inaudible) estrangeria") i l'agressió mitjançant porra extensible a un 

venedor ambulant amb la conseqüència del trencament d'una cama el 21 de juliol volem 

conèixer quines són les conclusions de les investigacions realitzades pel Comissionat de 

Seguretat, així com quines mesures s'han pres i quants expedients sancionadors s'han obert 

contra els agents implicats en aquests casos ? 

 

22.-  (M1519/4209) Quines mesures es pensen prendre per deixar sense efecte les multes contra 

l'agitació política i els subsegüents embargaments en consonància amb el plantejament 

expressat pel govern d'acabar amb la persecució sistemàtica que hi ha hagut sobre la dissidència 

política a la ciutat des de 1978 i, alhora, com es pensa acabar amb aquesta activitat repressiva 

contra els moviments polítics anticapitalistes per part de la Guàrdia Urbana a Horta-Guinardó? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

23.-  (M1519/4205) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició feta a 

la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del 20 de 

gener de 2016, amb el contingut següent: (M1519/2331) La Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda instar el govern municipal a tornar a 

convocar la Comissió de Seguiment de l’Ordenança de Convivència amb la participació de tots 

els Grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

VI) Mocions 


