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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  17 de gener de  2018 

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 

 

1.-  Informe sobre el primer any d’aplicació de la Mesura de Govern sobre la garantia del tracte 

igualitari a les entitats religioses quant a la realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic.  

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

2.-  (M1519/7856) Que comparegui davant aquesta Comissió el responsable del Govern municipal 

en matèria de seguretat per tal de donar compte sobre la planificació i els indicadors de les 

actuacions en matèria de seguretat i convivència pel control i l'eradicació de la venda no 

autoritzada a l'espai públic realitzades durant el darrer semestre del 2017 i previstes a l'any 

2018, amb detall sobre el nombre d'efectius de la Guàrdia Urbana dedicats a aquest àmbit, 

sobretot en aquells punts definits com a crítics i durant les èpoques (estival i nadalenca) de 

major concentració i intensitat i a actuacions coordinades entre diferents cossos com les de 

l'àmbit del port de Barcelona. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (207-2017) APROVAR inicialment el Protocol per situació de sequera a Barcelona, com annex 

al Pla de protecció civil municipal, d’acord amb el procediment establert als articles 17 i 18 de 

la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i al Decret 155/2014, de 25 de 

novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de 
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protecció civil municipal, i SOTMETRE’L a informació pública durant el període d'un mes, a 

comptar del següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, a efectes 

d’al·legacions. 

 

4.-  (20174365) ADJUDICAR el contracte que té per objecte el subministrament, en la modalitat 

d'arrendament, de 145 vehicles turisme híbrids per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 

mesos, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb mesures de 

contractació pública sostenible i desglossat en dos lots, amb núm. de contracte inicial 

17004157, de conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes en 

l'expedient: - Lot 1, contracte  núm. 17006704 (126 vehicles amb distintius), a Banco 

Santander, SA, NIF A39000013, per un import d’11.824.142,40 euros IVA inclòs, amb el 

desglossament següent: import net 9.839.793,60 euros, i import de l'IVA d'1.984.348,80 euros; 

- Lot 2, contracte núm. 17006705 (19 vehicles sense distintius), a Lease Plan Servicios, SA, 

NIF A78007473, per un import de 841.604,61 euros IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

import net 695.541,00 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 

146.063,61  euros. DISPOSAR a favor de cadascun dels adjudicataris les quantitats esmentades 

en el respectiu lot, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels pressupostos de 2018, 2019, 

2020, 2021, 2022 i 2023, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos posteriors a l'actual.  FORMALITZAR els contractes en el termini 

màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció per part dels adjudicataris del 

requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 

tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació 

que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 

ANUL·LAR part de l'autorització de la despesa per import de 2.674.632,99 del contracte inicial 

17004157, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels pressupostos de 2018, 2019, 2020, 

2021, 2022 i 2023, per baixa per adjudicacions. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

5.-  (M1519/7892) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que tenint en compte l'especial sensibilitat que mereix el tractament dels fets 

ocorreguts arran de l'esfrondament de 144 nínxols al cementiri de Montjuïc, per part de 

l'Ajuntament de Barcelona es duguin a terme les recomanacions indicades a l'informe de la 

Síndica de Barcelona així com que a la valoració dels danys a indemnitzar a les persones 

perjudicades s'inclogui el dany moral sofert, si s'escau. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/7881) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal resolgui el contracte de l'empresa Inipro que 

gestiona la fabrica de creació Fabra i Coats fins que es resolguin els problemes judicials. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/7868) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el Govern municipal a: 1. Portar a terme la tasca d'identificació de tots els 

treballadors i treballadores públics de l'Ajuntament que van patir la repressió franquista; 2. 

Anul·lar els expedients municipals de depuració i restituir la dignitat de tots aquells treballadors 

i treballadores públics del Consistori que es pugui determinar que van ser víctimes del feixisme; 

3. Informar d'aquest rescabalament a les persones represaliades o a les seves famílies, en el cas 

d'aquelles que ja hagin traspassat; 4. Col·locar una placa commemorativa en record d'aquestes 

víctimes de la dictadura franquista en el vestíbul o en aquell indret de l'Ajuntament que es 

consideri més adient. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

8.-  (M1519/7823) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Repensar el concepte de seguretat actualment utilitzat a l'Ajuntament de 

Barcelona, des d'una perspectiva únicament policial, presentant una proposta en un termini de 6 

mesos un projecte contret per la ciutat de Barcelona. - Que la dissolució de la UPAS de la 

Guàrdia Urbana sigui un fet immediat, i que això es tradueixi en les partides pressupostàries 

corresponents. - Que els imports fins ara destinats a aquesta unitat (equipaments especials i 

diferents a la resta d'agents, hores extres, plusos, etc.) vagin destinats a la reconversió dels 

vehicles antiavalots de la Guàrdia Urbana per a altres usos i com a mínim dos d'ells, en oficines 

mòbils per atendre a les veïnes i veïns dels barris de forma rotatòria. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

9.-  (M1519/7857) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Instar el Parlament de Catalunya a que qualsevol acció dels càrrecs 

institucionals establert en l'Estatut de Catalunya i que configurin la Generalitat i el propi 

Legislatiu, sigui presencial tant en l'acceptació del càrrec com en l'acció de govern exercint el 

càrrec en plenitud de les seves responsabilitats, per garantir uns interlocutors vàlids amb 

l'Ajuntament de Barcelona i amb garanties efectives d'estabilitat i de gestió dels recursos així 

com amb capacitat real de negociació amb aquest Consistori. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/7874) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Donar recolzament a la presó permanent revisable. 2. Instar els diferents 

grups parlamentaris amb representació en el Congrés dels Diputats a rectificar el seu 

posicionament sobre la derogació de la presó permanent revisable. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/7893) Que el Govern municipal doti a la Guàrdia Urbana amb els recursos pertinents 

perquè es pugui dur a terme sempre un recompte acurat dels assistents a les manifestacions i 
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que a més es dugui a terme una revisió a fons d'aquests protocols de mètode de recompte 

perquè s'ajustin al màxim a la realitat i al mètode científic. 

 

12.-  (M1519/7894) Que el Govern municipal s'abstingui de fer servir la nomenclatura de PAM, 

Programa d'Actuació Municipal, en els documents i eines de gestió i seguiment de 

l'Ajuntament, substituint-la per una altre terme, donat que el Programa d'Actuació Municipal és 

una eina que ha de ser aprovada pel Consell Municipal i aquest fet no s'ha produït. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

13.-  (M1519/7882) Que el Govern municipal de la ciutat estableixi els següents eixos estratègics en 

matèria de desenvolupament tecnològic de la ciutat: - Impulsar les noves tecnologies a la ciutat 

amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i els serveis prestats als ciutadans. - Impulsar la 

innovació com a estratègia de creixement econòmic i de millora de la competivitat. - Impulsar 

la societat de la informació com a eina d'integració social i lluita contra l'exclusió. Per tal 

d'implementar aquests eixos estratègics s'adoptaran polítiques dirigides a: - Potenciar l'Institut 

Municipal d'Informàtica (IMI), per tal que pugui exercir un paper determinant en l'impuls de 

l'activitat tecnològica a la ciutat. - Establir dinàmiques de col·laboració públicoprivada, que 

garanteixin serveis fiables, segurs i de qualitat per a la ciutat, així com l'accés a les tecnologies 

més avançades. - Facilitar i dinamitzar l'activitat d'emprenedors i petites empreses d'àmbit local, 

impulsant projectes innovadors en matèria de tecnologies i informació. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/7869) Que el Govern municipal, juntament amb el cos de la Guàrdia Urbana i de la 

Unitat de Deontologia i Afers Interns (UDAI), revisi els controls de seguretat en relació a la 

custòdia de les armes reglamentàries que es fa dins el cos, i s'actualitzin aquests de cara a tenir 

un control absolut de les armes dels agents. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/7875) Instar el Govern municipal a retirar el llaç groc de la façana de l'Ajuntament de 

Barcelona. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/7883) Com es va anunciar per part de l'Alcaldessa en altres agressions a membres de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, es personarà l'Ajuntament de Barcelona com a acusació 

particular en defensa dels 5 guàrdies ferits en l'enfrontament amb venedors ambulants il·legals a 

finals de desembre de 2017? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/7870) Davant dels contenciosos administratius plantejats contra el Reglament de 

Participació Ciutadana, quines accions prendrà l'Ajuntament per desplegar el nou reglament i 

tirar endavant la multiconsulta? 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/7858) Quines són les darreres reunions que ha realitzat el Consell Assessor per la 

Transparència de l'Ajuntament de Barcelona i quins són, a dia d'avui, els resultats de la seva 

tasca de seguiment sobre les polítiques de transparència de l'Ajuntament? 

 

19.-  (M1519/7859) Quins són els recursos humans que s'estan emprant per a desenvolupar el vigent 

Pla de Barris 2016/2020 i el nombre de persones contractades de forma directa o indirecta a 

través d'empreses o sota altres fórmules, les seves categories professionals i funcions i els 

mecanismes de coordinació previstos per tal d'optimitzar la tasca que sobre un mateix territori 

desenvolupen alhora tant el tècnic/a de barri com el corresponent personal tècnic adscrit al 

propi Pla de Barris? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/7876) Com valora el Govern municipal les adjudicacions de contractes per part de 

l'Ajuntament de Barcelona a l'empresa Iniciatives i Programes SL, i si és coherent amb el criteri 

ètic del Govern de la ciutat? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/7824) Quin és l'estat dels acords de la Declaració Institucional respecte la col·laboració 

i acords amb la ciutat de Kobane i la seva administració? 

 

22.-  (M1519/7825) Quines accions s'han dut a terme per materialitzar la proposició aprovada per 

resignificar l'espai que avui ocupa l'estàtua d'Antonio López, i, en concret, quin treball s'ha dut 

a terme amb les entitats panafricanistes al respecte? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

23.-  (M1519/7895) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

del mes d'octubre de 2017, amb el contingut següent: (M1519/7009) La Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1. Lamentar la 

manca de lideratge i de voluntat política real del govern municipal per resoldre el fenomen de la 

venda ambulant il·legal. 2. Que el Govern municipal presenti a la comissió del mes de 

novembre el balanç de les accions realitzades per combatre la venda ambulant il·legal al llarg 

de l’any 2016 i de tot el que portem del 2017. 3. Que el govern municipal lliuri als grups 

municipals i als membres del Consell Ciutat i Comerç les conclusions de la Taula de treball 

coordinada per la Sindicatura de Greuges. 4. Que el Govern municipal presenti en el transcurs 

dels propers tres mesos un nou Pla per abordar el fenomen de la venda il·legal per tal de 

caminar vers la seva eradicació i l’abordatge social. 5. Que en paral·lel a aquest Pla a mig i llarg 

termini, es presenti també un pla de xoc per tal de poder actuar de forma imminent, per eradicar 

els punts més massificats on hi ha el fenomen. 6. Que a tal objectiu es realitzi un cens real tant 

del nombre com del perfil de les persones que exerceixen la venda il·legal que permeti anar 

reorientant les polítiques i una manipulació de les zones de venda tant en superfície com amb 
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subsòl. 7. Que el Pla contempli la col·laboració transversal amb la resta d’administracions 

implicades, assumint les pròpies responsabilitats. 8. Que el Govern municipal reforci la 

vigilància i el control de la Guàrdia Urbana sobre la venda il·legal al carrer, que està perjudicant 

greument a comerciants i restauradors, conjuntament amb Mossos d’Esquadra i Policia 

Portuària, en el marc de les seves competències. 9. Que el Pla sigui curós i respectuós amb el 

comerç així com amb les persones que pateixen l’explotació i la denigració d’haver-se de 

dedicar al top manta per subsistir. 10. Que l’Ajuntament de Barcelona es sumi de forma efectiva 

a les campanyes de comunicació liderades per la Direcció General de Comerç de la Generalitat 

amb recursos suficients i com a complement al Pla propi de ciutat, tal i com es va comprometre. 

 

 

VI) Mocions 

 

 

 


