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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I  

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  14 de desembre 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 de formació interna en drets humans i diversitat. Accions per a l’efectivitat dels drets 

humans a la ciutat. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  RESOLDRE les al·legacions formulades a la revisió del contracte programa entre l’Ajuntament 

de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA, aprovada inicialment per la 

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

20 de juliol de 2016, en els termes que resulten de l’informe que obra en l’expedient; 

APROVAR definitivament 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, d’acord amb el text que obra en 

l’expedient i s'incorpora com annex a aquest acord; FORMALITZAR-LO mitjançant document 

administratiu, a subscriure amb el legal representant d’ICB, SA; i NOTIFICAR el present acord 

al Consell d’Administració d’ICB, SA i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

 

3.-  RESOLDRE les al·legacions formulades a l’aprovació inicial en els termes que figuren a 

l'expedient i APROVAR definitivament la modificació de l’article 8 del Reglament 

d’Organització i funcionament del serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, 

aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 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 
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gestora “Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM”, d’acord amb el text que 

s’incorpora com a annex; PUBLICAR el text íntegre d'ambdues modificacions en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i en la Gaseta Municipal. 

 

4.-  ACCEPTAR de l'Agència de Salut Pública de Barcelona  la delegació de l’exercici de la 

potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes alcohòliques, en l’àmbit de la 

Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin 

generar dependència, competència atribuïda a aquesta Agència per la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta municipal de Barcelona. La delegació abasta la incoació, instrucció i 

resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels recursos que s’interposin en via 

administrativa, així com la defensa jurídica en via contenciós-administrativa, i la gestió i el 

cobrament de les sancions imposades. Les condicions d’aquesta delegació s’estableixen en 

l’Annex d'aquest acord, formant part integrant del mateix; ESTABLIR que les resolucions 

administratives que s’adoptin per delegació han d’indicar aquesta circumstància. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (20164274) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament, en la modalitat 

d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb distintius per al servei de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, per un període de 72 mesos i un màxim de 45.000 quilòmetres,  d'acord amb les 

previsions del plec de prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16003999, mitjançant 

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

licitació de 871.192,80 euros, IVA inclòs, i a la vista de l’informe de necessitat i idoneïtat que 

figura a l’expedient. 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 la despesa de la quantitat 

esmentada, de la qual 719.994,06 euros, corresponen a l’import net, i 151.198,74 euros, a l’IVA 

al 21%, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels pressupostos de 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021, 2022 i 2023, autorització sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 

adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades d’aquest contracte a l’exercici 

corresponent. 

 

6.-  (EM 2016-12/30) APROVAR l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis 

funeraris per mitjà de la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU. RATIFICAR el 

Decret d’Alcaldia, de 21 de novembre de 2016, que nomena la Comissió d’estudi encarregada 

de la redacció de la corresponent memòria justificativa. APROVAR inicialment la memòria que 

contempla la justificació de la conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de l’operació. 

APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de la societat municipal Cementiris de 

Barcelona, SAU. SOTMETRE aquests acords i l’expedient a informació pública durant el 

termini de 30 dies hàbils. 

 

c)  Proposicions 

 

 

 

 

 



 

Ref:  CCP 13/16 Presidència, Drets de ciutadania, Partic. i Seguretat i Prevenció 

v.  12/ 12/ 2016     10: 5 
3 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

7.-  (M1519/4722) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Instar al tinent d'Alcaldia de Drets de la Ciutadania, Participació i 

Transparència a donar en aquesta mateixa comissió explicacions en relació a l'incompliment de 

terminis, manca de publicitat i transparència de l'Audiència pública de Pressupostos per l'any 

2017 celebrada el passat dia 30 de novembre de 2016. - Demanar al govern que es comprometi 

a vetllar pel compliment de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana en successives 

ocasions. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

8.-  (M1519/4696) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que s'impulsi una modificació dels reglaments de funcionament i 

organització dels districtes municipals amb la finalitat que s'ajustin als criteris de transparència i 

bones pràctiques establerts en la llei, incloent l'homogeneïtzació dels criteris en els aspectes 

següents: 1.- Facilitar l'accés a l'informació del contingut de l'informe de l'estat del districte 

mitjançant el seu repartiment en les juntes de portaveus de districte i amb una setmana 

d'antelació a la celebració del plenari, per facilitar les funcions de seguiment i control. 2.- 

Facilitar amb caràcter mensual l'informe elaborat pels serveis socials dels districtes. 3.- Elaborar 

i entregar els informes de l'estat d'execució de les inversions previstes en els districtes. 4.- 

Entregar l'informe de les dades estadístiques sobre l'índex de seguretat dels districtes. 5.- 

Elaborar i entregar els informes estadístics sobre l'activitat econòmica i laboral del districte. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/4715) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a: Realitzar en el termini de 3 mesos, un estudi de 

prevenció delimitat per zones, en el que s'identifiquin les zones de risc, els patrons de violència, 

que se segregui per sexes i, finalment, s'actualitzin els protocols en relació a l'estudi i s'apliquin 

les conclusions d'aquest. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/4707) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al Govern municipal a: 1.- Presentar en la propera Comissió un informe 

sobre el desenvolupament del Pla Director de la Guàrdia Urbana en el que es detallin, entre 

d'altres, les mesures següents: a) Desglossar el cost de desenvolupar aquest Pla Director. b) 

Establir la ràtio policial d'agents de Guàrdia Urbana per nombre d'habitants tot definint un 

calendari amb les futures convocatòries d'agents de la Guàrdia Urbana, garantint el 100% de la 

Taxa de Reposició. c) Informar sobre la reconversió de les Unitats de Suport Policial (USP) en 

les Unitats de Reforç a la Proximitat i Emergències (URPE), tot definint terminis, nombre 

d'agents, procediment d'elecció dels mateixos, etc. d) Donar compte del desplegament sobre el 

territori dels Equips de Policia de Barri i l'assignació d'un guàrdia responsable per a cada un 

dels 73 barris de la ciutat. e) Definir les funcions de la Unitat Muntada, amb el manteniment de 

la Banda de Música. 2.- Garantir l'acompanyament i l'assistència jurídica a tots els agents de la 
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Guàrdia Urbana, en el compliment de les seves funcions, 3.- Donar el màxim suport i 

reconeixement institucional al Cos de la Guàrdia Urbana i la seva important tasca que ve 

realitzant a la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/4704) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Instar a l'Alcaldessa, com a màxima responsable de Seguretat i Prevenció, a 

proposar una comissió d'investigació sobre la confidencialitat metge-pacient als centres mèdics 

de la nostra ciutat i la tasca policial de la Guàrdia Urbana en relació als fets ocorreguts al CUAP 

Perecamps. Objecte de la comissió: fer un seguiment i valoració de l'actuació dels agents de la 

Guàrdia Urbana i dels seus comandaments superiors així com més específicament: a) 

Determinar la presència policial en la visita mèdica d'un pacient. b) Conèixer els caps i els 

motius per realitzar un informe policial com el realitzat. c) Determinar com és possible que el 

metge no fos conscient que havia denunciat. d) Elaborar mesures per depurar responsabilitats 

dintre de l'escala jeràrquica de la Guàrdia Urbana. Composició de la comissió: serà presidida 

per un/a regidor/a de l'Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta de 

l'alcaldessa (art. 39 ROM) i estarà integrada per un/a regidor/a de cada un dels grups municipals 

del consistori. Règim de funcionament de la comissió: es reunirà cada dues setmanes amb 

caràcter ordinari, les seves sessions tindran caràcter públic i requerirà la presència de persones 

que consideri adients per al compliment de la seva comesa. La comissió d'investigació 

s'extingirà en el moment d'acordar un dictamen que ha de ser debatut i aprovat pel Plenari del 

Consell Municipal. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

12.-  (M1519/4703) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- Mostrar el suport del Consistori cap al matrimoni desnonat i els seus tres 

fills així com cap als veïns i veïnes solidaris i solidàries que van participar en l'acció de protesta 

pel desnonament. Tots ells s'enfronten a un judici en el que se'ls demana penes de fins a cinc 

anys de presó. 2.- Demanar al govern de la Generalitat que reconsideri la seva decisió de 

demanar penes de fins a cinc anys de presó pels fets anteriorment mencionats. Cal tenir en 

compte que l'actuació dels acusats s'emmarca en l'exercici del dret a protesta per reivindicar el 

dret a un habitatge digne. Existeix, de fet, el risc que per primer cop en l'Estat, una família 

pugui ser empresonada per intentar evitar pacíficament el seu desnonament. 3.- Expressar la 

preocupació del Consistori davant la possible desproporcionalitat en l'ús de la força per part 

dels Mossos d'Esquadra segons van denunciar diversos mitjans de comunicació. 4.- Traslladar 

aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

13.-  (M1519/4723) Que abans de qualsevol replantejament dels objectius i de les tasques a realitzar 

per part de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana, que també inclou la Banda Musical, s'iniciï 

un procés de reflexió conjunt entre Govern municipal, la pròpia Guàrdia Urbana i els Grups 

Municipals i que en el termini de 3 mesos se'ns presenti en Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció una proposta. 
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Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/4697) Que per part del Govern municipal es donin instruccions precises a la Guàrdia 

Urbana de Barcelona perquè actuï i es pugui evitar que es produeixi la venda irregular, així com 

les aglomeracions de venedors en els accessos a les estacions de metro de la ciutat de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/4708) Que es mantingui la presència institucional de la Guàrdia Urbana, el Cos 

Nacional de Policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Forces Armades al Saló de la Infància. 

 

16.-  (M1519/4709) Que el Govern municipal elabori un informe sobre: 1.- La forma de gestió de 

tots els equipaments, espais o locals públics de titularitat municipal, desglossat per 

equipaments, local, espais i Districtes. Igualment que se'ns informi sobre l'inici i el final 

d'aquests contractes de gestió. 2.- Que se'ns informi sobre els titulars de la gestió d'aquests 

espais i equipaments. 3.- Sol·licitem, igualment, que s'identifiqui cadascuna de les formes de 

gestió dintre de les categories jurídiques per a les formes de gestió establertes a la normativa 

vigent de caràcter local. 4.- Les aportacions o subvencions que fa l'Ajuntament de Barcelona a 

cada equipament o espai de titularitat municipal. 5.- Quins espais, locals i equipaments estan 

gestionats de manera directa per l'Ajuntament de Barcelona. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/4724) Conèixer el nombre d'inspeccions, precintes i tancaments de clubs cannàbics en 

que ha participat la Guàrdia Urbana aquest mandat, especificant quines d'aquestes actuacions es 

van produir en locals oberts en posterioritat a juny 2015. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

18.-  (M1519/4698) Quin és l'objectiu dels Premis a la Qualitat Democràtica 2017, quina finalitat 

tenen i què s'entén per projectes innovadors en matèria de qualitat democràtica? Quin concepte 

democràtic és el que es premia amb aquests premis? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/4716) Què pensa fer el Govern municipal davant la problemàtica situació laboral dels 

treballadors i treballadores que presten serveis per l'Ajuntament de Barcelona ? 

 

20.-  (M1519/4717) Quines mesures o actuacions tenen previst realitzar per fomentar la participació 

activa de la ciutadania en els òrgans de participació ciutadana com l'Audiència Pública de 

Pressupostos? 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/4705) Sol·licitem conèixer si el govern de Barcelona en Comú i el PSC, davant el 

possible anunci de recurs per part de la Direcció d'ICB, SA (BTV) a la sentència avalada pel 

TSJC que confirma la cessió il·legal de treballadores d'aquesta empresa municipal, pensa 

presentar un expedient al Plenari del Consell Municipal, d'obligat compliment legal, que vinculi 

els acords que aquest pugui adoptar en la seva condició de Junta General de l'entitat que faci 

desistir al Consell d'administració de continuar amb el procés legal i la sentència passi a ser 

ferma. 

 

22.-  (M1519/4706) Sol·licitem conèixer, passat un any i mig d'entrada la nostra pregunta per escrit, 

en quina data exacta s'entregarà als grups municipals el mapeig d'empreses externalitzades que 

treballen per tot el conjunt del que representa l'Ajuntament de Barcelona, el número de 

treballadors i treballadores afectades per aquesta situació, en quins anys s'acaben les licitacions 

i quines condicions laborals i econòmiques se'ls apliquen. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 


