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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I  

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  19 d'octubre 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.-  Garantia del tracte igualitari a les entitats religioses quant a la realització d’activitats puntuals a 

l’àmbit públic. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (19/2016) RATIFICAR el decret de l’Alcaldessa S1/D/2016-2158, de 15 de juliol de 2016, pel 

qual es resol ATORGAR la distinció de reconeixement, a títol honorífic, al Sr. Domingo 

Tarrasón i Gil, funcionari municipal amb núm. de matrícula 12136, d’acord amb el que 

estableix la disposició addicional 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, en 

reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers l’SPEIS  d’aquesta ciutat. 

 

3.-  (77-2016) RATIFICAR el decret de l’Alcaldessa S1/D/2016-2159, de 15 de juliol de 2016, pel 

qual es resol ATORGAR la medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei de Prevenció i 

Extinció de Incendis i Salvament que figuren en les relacions adjuntes, en les categories 

d’argent i bronze, per haver prestat serveis  sense interrupció durant 35 o 25 anys, sense cap 

nota desfavorable en els seus expedients personals; tot 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. 
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4.-  (2016/1220) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2016 als ciutadans, ciutadanes i 

entitats que proposa aquest Plenari del Consell Municipal i els respectius Consells de Districte, 

com a mereixedors d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o 

social han contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. A 

iniciativa del Plenari del Consell Municipal: Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), 

Sr. Enric Argullol i Murgadas, Sr. Joan Tàpia, Fundació Vicki Bernadet, Sr. Lluís Sierra (a títol 

pòstum). A iniciativa dels Consells de Districte: Ciutat Vella: Sr. Vicens Forner i Escola de 

Músics i Escola de Música Juan Pedro Carrero. L’Eixample: Associació Can Roger i Sr. Victor 

Eusebio Apolinario Muraña (a títol pòstum). Sants-Montjuïc: Sr. Josep Maria Domingo Pedret i 

Taula de Dones de La Marina. Les Corts: IPT Escola Moragas i Taller Ocupacional Ariadna. 

Sarrià-Sant Gervasi: Sra. Montserrat Puig Cardona i Associació Privada AIS (Ayuda a la 

Infancia sin Recursos), Gràcia: Sra. Josefina Altés Campà i Fundació Sala Beckett/Obrador 

Internacional de Dramatúrgia. Horta-Guinardó: Comitè Allende i Sr. Josep Ferré Sempere. Nou 

Barris: Coordinadora d’Entitats SAP Muntanya i Associació Can Ensenya (Associació pro 

persones amb discapacitat psíquica). Sant Andreu: Sr. Xavier Palos Ezquerra i Banc del temps 

del Bon Pastor. Sant Martí: Associació de Dones Ambar-Prim i Fundació El Xop.  

 

5.-  (1479/2015) NOMENAR com a membres del Consell de Ciutat com persones de renom 

ciutadà, i d’acord a l’article 7.1, apartat e) del Reglament Intern del Consell de Ciutat, el Sr. 

Amadou Bocar Daff i la Sra. Wafaa Moussaoui Rahhab. 

 

6.-  (20164345 i 20164346) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit núm. 20164345 i 

20164346, a favor de l’empresa Banco Santander, SA, amb NIF A39000013, relatius, el primer 

a la quantitat d'11.536,32 euros que correspon a la mensualitat de juliol de 2013 del contracte 

11003308 (lot 3 de l’expedient 20114060) de subministrament mitjançant arrendament de 16 

vehicles tipus turisme, sense distintius, per a l’ús de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va 

quedar pendent de pagament,  i el segon, a l’import de 10.815,30 euros, corresponent a la 

despesa generada per la utilització de 15 vehicles tipus turisme propietat de l’empresa indicada, 

durant el mes de desembre de 2015, i no reconeguda a l’exercici corresponent. AUTORITZAR, 

DISPOSAR i OBLIGAR  a favor de l’empresa Banco Santander, SA, amb NIF A39000013, per 

una part, la despesa d'11.536,32 euros, IVA inclòs, de la qual 9.534,15 euros corresponen a 

l’import net i 2.002,17 euros, a l’IVA al 21%; i per altra part, la despesa per import de 

10.815,30 euros, IVA inclòs, del qual 8.938,26 euros corresponen a l’import net i 1.877,04 

euros, a l’IVA al 21%; ambdues a càrrec a la partida 0401 20400 13211, del pressupost de 

2016. 

 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

7.-  APROVAR inicialment el Programa d’Actuació Municipal 2016-2019. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

8.-  (M1519/4360) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda respecte els equipaments municipals: - Que el govern inclogui a les 

ordenances municipals, com a usos no permesos, la publicitat o utilització d'imatges d'activitats 

que atempten contra la dignitat de les persones i en especial eles que fomenten la prostitució en 

tots els equipaments municipals. - Per tant, que sigui un requisit indispensable per a la cessió de 

l'espai a ciutadans, entitats, grups o empreses que hagin d'organitzar reunions, congressos, 

platós de rodatge o activitats culturals, lúdiques i formatives. - Que els serveis municipals 

vetllin pel compliment d'aquest requisit i que sancionin els usos, si tot i aquest requisit, es 

donessin a l'equipament municipal.  

 

Del Grup Municipal C's: 

 

9.-  (M1519/4348) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que el govern municipal procedeixi a la construcció d'un adequat Centre de 

Gestió d'Emergències que respongui a les necessitats que planteja l'adequada coordinació entre 

el servei del 112 i el 080. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/4355) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que el govern municipal presenti un protocol, treballat en una Taula en què 

participin experts, entitats vinculades i grups polítics, que reculli els criteris de publicitat als 

quals hauran d'estar subjectes, tant l'Ajuntament de Barcelona com les empreses vinculades, i 

que sigui aprovat en Plenari per a la seva aplicació. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/4372) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1) Manifestar el reconeixement i agraïment cap a la figura de Joan Antoni 

Samaranch i Torelló pel seu paper al front del Comitè Olímpic Internacional, que va fer 

possible que Barcelona fos designada ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics i Paralímpics de 

1992. 2) Tractar la figura de Joan Antoni Samaranch i el seu llegat, així com el de totes aquelles 

persones que hagin estat rellevants per la ciutat de Barcelona, amb la dignitat i el respecte que 

es mereixen. 3) Restaurar la llegenda gravada originalment a la base de l'escultura donada per 

Joan Antoni Samaranch a la ciutat de Barcelona, obra de l'escultor Joan Mora, i en la que 

figurava el nom de l'expresident del Comitè Olímpic Internacional. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

12.-  (M1519/4336) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda no establir, renovar o prorrogar cap mena de contracte extern per a les tasques 

de control d'accessos, missatgeria interna, informació bàsica als usuaris i usuàries i consergeria 

internalitzant als treballadors i treballadores amb les condicions de Conveni col·lectiu que 

corresponguin als treballadors i treballadores municipals amb categories similars o equivalents. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

13.-  (M1519/4361) Que l'Ajuntament de Barcelona iniciï les actuacions necessàries per efectuar el 

trasllat del Centre d'Operacions de l'edifici del carrer Lleida, núm. 28, a un altre emplaçament 

on es compleixin els requeriments tècnics necessaris per tal que els treballadors puguin realitzar 

les seves funcions de manera adequada. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/4349) Que el govern municipal doni trasllat dels esmentats índexs delinqüencials a tots 

els grups municipals. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/4373) Que el govern municipal lliuri l'informe pendent de la Comissió Tècnica que 

avalua la reincorporació d'agents de la Guàrdia Urbana en segona activitat per qualsevol tipus 

d'invalidesa, i presenti per la seva aprovació, en un termini no superior a tres mesos, un nou 

Reglament de Segona Activitat de la Guàrdia Urbana, d'acord amb la legislació vigent i adaptat 

a la Convenció de Nacions Unides. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

16.-  (M1519/4362) Quin és el capteniment del govern municipal sobre la municipalització dels 

serveis funeraris i quin impacte pressupostari representaria tirar endavant aquesta 

municipalització? 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

17.-  (M1519/4350) Quines han estat les motivacions que han fet augmentar i reforçar la seguretat en 

llocs emblemàtics, de la ciutat, quan el nivell d'alerta segueix sent el mateix?  

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

18.-  (M1519/4356) Quines consultes té previst endegar el govern municipal en aquesta legislatura? 

 

19.-  (M1519/4357) Quan es pensa fer efectiu l'abonament de les subvencions ordinàries concedides 

per l'any 2016? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/4374) Quin és el capteniment del govern municipal sobre el trasllat del Centre 

d'Emergències de Barcelona ubicat al carrer Lleida? 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/4337) El govern municipal pensa respectar rigorosament i en tots els casos (inclosos 

els de gerent) els mínims que marca la llei en matèria de selecció i nomenament de personal 

directiu i, al mateix temps, pensa anar més enllà implantant un sistema de selecció i avaluació 

del personal directiu que sigui realment públic, transparent i rigorós? 

 

22.-  (M1519/4338) El govern municipal és conscient de les mancances del portal de Transparència 

de l'Ajuntament de Barcelona que esmentem en la introducció, comparteix el nostre interès per 

tal que es reparin i en quan temps ho farà? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/4358) 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: 

 

24.-  (M1519/4375) 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 23 de desembre de 2015: 

(M1519/1671) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Procedir amb els districtes a rescindir els contractes de participació 

celebrats amb les Empreses Encís, Raons Públiques i Col·lectiu Punt 6, i acordar que aquesta 

activitat sigui realitzada pels regidors i personal de l'Ajuntament. 2. Celebrar consultes o 

microconsultes als barris de la ciutat per tal de garantir la participació de tots els veïns, i no 

només d'una representació en les millores dels barris, i en els temes que els hi afecten. 

 

VI) Mocions 

 


