
 

Ref:  CCP 3/18 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  12/ 3/ 2018     10: 6 
1 

 

 

 

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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  14 de març 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 

 

1.-  Pla Municipal d'Acció Comunitària (PMAC). 

 

c)  Informes 

 

2.-  Informe de Govern en relació a les accions interculturals i d'acollida d'immigrants a l'àmbit 

educatiu. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

3.-  (M1519/8571) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'explicar quin va 

ser l'operatiu de la Guàrdia Urbana durant el sopar del WMC2018 i quines eren les instruccions 

que tenien els agents durant tot el recorregut. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (207/2017) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’informació pública del 

Protocol per situació de sequera a Barcelona, en el sentit que es desprèn de l’informe tècnic de 

27 de febrer de 2018, que figura a l’expedient. APROVAR definitivament l’esmentat Protocol, 

com annex al Pla de protecció civil municipal, amb les modificacions introduïdes. 

COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de 

Catalunya, als efectes previstos a l’article 6.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual 

s’aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil 

municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, i PUBLICAR-LO al 

Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal. 
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5.-  (T0217 2015 411) APROVAR, a la vista dels informes incorporats a l’expedient, el 

reconeixement de crèdit per part de l’Institut Municipal d’Informàtica per un import total 

d'1.271.091,77 euros (IVA inclòs), segons el següent deglossament: 95.272,69 euros a favor 

d’Axis Management, SA; 273.345,00 euros a favor d’Innova Smart Consulting, SA; 154.785,26 

euros a favor de Microsistemas, SA; 42.215,52 euros a favor d’Essi Projects, SA; 152.542,62 

euros a favor d’Everis Spain, SL; 237.309,64 euros a favor d’Everis Spain, SL; 70.663,21 euros 

a favor d’ICE Consulting; 106.711,76 euros a favor d’Ibermática, SA; 138.246,07 euros a favor 

de Cast-info, SA; pels serveis realitzats per les esmentades empreses, atesa la necessitat de 

regularitzar l’obligació de la despesa de l’any 2015 no reconeguda en l’exercici pressupostari 

que li corresponia; NOTIFICAR-HO als interessats als efectes oportuns. 

 

6.-  (OTPB 1/2018) APROVAR el nomenament de les següents persones com a membres del 

Comitè d’Etica de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 15 del Codi Ètic i 

de conducta: Sr. Norbert Bilbeny Garcia, Sra. Dolors Feliu Torrent; Sra. Teresa Freixas 

Sanjuán, Sr. Joan Josep Moreso Mateos i el Sr. Robert Rubió Ochoa; PREVEURE que, en el 

cas que es produeixi alguna baixa entre els membres del Comitè durant aquest mandat 

corporatiu, serà coberta en primer lloc per la Sra. Begoña Roman Maestre, i en segon lloc pel 

Sr. Antoni Bosch Carrera; SEGUIR els tràmits previstos per procedir al seu nomenament. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

7.-  (006/2018 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora Raquel Prado Pérez, 

la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per al 

qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, passant-lo a exercir 

en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució del Regidor 

del Districte de 22 de febrer de 2018, i l’activitat pública per compte aliena com a professora 

associada de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona fins al dia 14 de setembre de 

2018. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se 

en horari no coincident amb el propi de la seva dedicació municipal. Aquesta autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 

circumstàncies relatives al mateix. 
 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

8.-  (M1519/8589) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal presenti en la propera Comissió de Presidència, 



 

Ref:  CCP 3/18 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  12/ 3/ 2018     10: 6 
3 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció un informe de detecció i balanç de 

riscos per la presència i saturació de venedors ambulants irregulars a les instal·lacions del metro 

de Barcelona, especialment a les andanes. Que en la mateixa comissió es presenti una proposta 

d'actuació per corregir aquesta situació de risc que haurà de formar part del pla de xoc de lluita 

contra la venda ambulant il·legal. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

9.-  (M1519/8580) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Instar el Govern municipal a: - Garantir el compliment de les clàusules 

socials en els criteris d'adjudicació amb empreses externes, promovent una campanya de 

sensibilització orientada a les empreses. - La creació de la figura del Responsable del Contracte 

(que ha de vetllar pel compliment correcte del contracte i també de l'aplicació de les clàusules 

socials), tal i com ho afirma la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic que ha entrat en 

vigor el 9 de març del 2018. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/8568) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el Govern municipal a: 1.- La creació, d'acord amb la normativa consistorial, 

d'una Comissió per a l'elaboració d'un nou Reglament de Segona Activitat de la Guàrdia Urbana 

de Barcelona i el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), d'acord amb la 

legislació vigent, i s'empri com a document inicial l'exemple d'altres municipis on s'ha aprovat 

aquest mateix Reglament. 2. Celebrar la primera reunió de la Comissió en el termini màxim de 

15 dies a comptar des del dia següent a l'aprovació d'aquests acords. 3. Presentar un document 

definitiu per a l'aprovació del Plenari del Consell Municipal, en un termini no superior a 3 

mesos, després de la constitució de la Comissió. 4. Que el nou Reglament contempli el pas a 

segona activitat o lloc adaptat i la sol·licitud de reingrés al servei actiu, d'aquelles persones que, 

amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reglament, hagin estat declarades en incapacitat 

permanent total o absoluta. 5. Que es paralitzin els expedient administratius relatius al pas a 

segona activitat, fins a l'aprovació del nou Reglament. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

11.-  (M1519/8583) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Instar l'Alcaldessa, com a màxima autoritat i referent de la ciutat en 

matèria de seguretat, a garantir una suficient dotació del cos policial local de la Guàrdia Urbana 

de Barcelona pel que fa als seus recursos humans, econòmics, tècnics i materials, per assegurar 

que la ciutat compti amb els mitjans necessaris per treballar, de forma coordinada amb altres 

serveis de la ciutat, en els àmbits de la seguretat, la convivència, la mediació i la prevenció. 2. 

Instar l'Alcaldessa a assumir un paper proactiu en la defensa de la convivència i la seguretat 

ciutadana de Barcelona tot participant en les converses i negociacions que s'hagin 

necessàriament de produir, tant amb els representants sindicals dels agents i professionals de la 

GUB, com amb el govern de l'Estat, per tal d'ampliar significativament l'oferta pública de 

places per cobrir a curt termini les necessitats de reposició de personal d'enguany del propi cos 

policial xifrada actualment de forma estimada en un total d'un mínim de 222 agents i 

contemplar, alhora, la planificació necessària per l'increment total de la plantilla per garantir un 

servei públic i de qualitat dimensionat a la ciutat. 3. Instar l'Alcaldessa a treballar per l'efectiva 

dignificació de les condicions de treball dels agents de la GUB, com a garantia d'efectiu i òptim 

desenvolupament d'un servei públic essencial per a la ciutat amb plenes condicions i suficients 
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recursos, eines, infrastructures i logística operativa. 4. Que el Govern municipal presenti davant 

aquesta Comissió, i durant el termini màxim de tres mesos, un informe que il·lustri sobre les 

conseqüències pràctiques de l'aplicació concreta de les mesures contemplades a la present 

proposició. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1519/8574) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar l'Alcaldessa a promoure una consulta veïnal abans de procedir al canvi 

del nom dels carrers de la ciutat de Barcelona, d'acord amb la normativa vigent. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

13.-  (M1519/8572) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Que l'Ajuntament de Barcelona presenti en el termini de dos mesos, en 

aquesta comissió una anàlisi de tots els treballadors i treballadores de serveis municipals al 

públic o tasques internes, treballadores municipals o externalitzades, on hi consti, desagregat 

per sexe: a) contractes laborals (tipus i durada) b) Salaris c) Serveis pels que treballen. 2. 

Modificar el Decret de l'Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d'abril, de contractació pública 

sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, per tal que s'estableixin de manera clara indicadors per 

evitar la contractació d'empreses on es detecti l'escletxa salarial en la fase d'adjudicació i també 

en la fase d'execució del contracte per detectar les empreses amb aquesta escletxa salarial en 

qualsevol dels seus estaments. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

14.-  (M1519/8590) Que l'Ajuntament de Barcelona atorgui, a títol pòstum, la Medalla d'Or de la 

Ciutat al Mèrit Científic al Sr. Jorge Wagensberg per la seva contribució a la divulgació 

científica i cultural a la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/8569) Que el Govern municipal actualitzi i resolgui els problemes informàtics que 

pateixen alguns dels aparells, plataformes i sistemes per les unitats mòbils emprades pel cos de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona, i que són necessaris per al desenvolupament de la seva tasca 

diària. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

16.-  (M1519/8584) Que el Govern informi sobre les baixes d'alguns membres del Consell Assessor 

per a la Transparència a les que fa referència la darrera acta publicada d'aquest Consell, de data 

24 de maig de 2017, i sobre les gestions fetes, si és el cas, per la renovació i continuïtat de la 

tasca de l'esmentat Consell. 

 

17.-  (M1519/8585) Que el Govern informi sobre les actuacions, organització i recursos de la Unitat 

de Tràfic d'Éssers Humans (TEH) de l'Ajuntament de Barcelona des de la seva creació, i en 

especial sobre les actuacions en referència al tràfic de dones objecte d'explotació sexual per 
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l'exercici de la prostitució, i sobre el valor afegit que per aquesta tasca ha suposat la creació 

d'aquesta Unitat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/8575) Que el Govern municipal presenti, per a la seva aprovació, un nou Reglament de 

Segona activitat de la Guàrdia Urbana, que inclogui la reincorporació d'agents de la Guardia 

Urbana per qualsevol tipus d'invalidesa, d'acord amb la legislació vigent, les diverses sentències 

que així ho estimin, i adaptat a la Convenció de Nacions Unides, en un termini no superior a 

dos mesos. 

 

19.-  (M1519/8576) Que el Govern municipal incorpori en la pàgina web de transparència el 

contingut de tots els informes, estudis i treballs tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, i 

cadascun dels seus organismes autònoms, les seves entitats empresarials, empreses municipals i 

consorcis realitzats en el 2015, 2016 i 2017. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/8591) Quins són els criteris que segueix el Govern municipal per a personar-se o no 

com acusació particular en els casos on membres de la Guàrdia Urbana són agredits? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/8581) Quins són els criteris que ha tingut el Govern municipal per canviar l'adjudicació 

de la gestió del CCIB i per quin motiu no s'ha comunicat amb transparència als grups de 

l'oposició abans de prendre aquesta decisió? 

 

22.-  (M1519/8582) Quins són els motius de discriminació per a no personar-se com acusació 

particular l'Ajuntament davant d'agressions sofertes pels nostres companys de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/8570) A quin cost té previst el Govern municipal que s'elevi el pressupost final destinat 

a les multiconsultes? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/8573) Quines mesures pren i prendrà per a properes ocasions el Govern per tal de 

garantir que els directors de Relacions Laborals de totes les empreses públiques no vulneren el 

dret a la vaga de les treballadores? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

25.-  (M1519/8592) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec presentat a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del mes 
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d'octubre del 2015, amb el següent contingut: (M1519/1193) Que el govern municipal presenti 

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

un informe detallat sobre l’agenda d’actes, les trobades institucionals, els acords subscrits, el 

cost desglossat i els acompanyants del viatge de l’alcaldessa a Alemanya. Que la presentació 

d’un informe a la Comissió posterior als viatges de l’alcaldessa, sigui una pràctica habitual per 

a tots i cadascun dels viatges internacionals que es duguin a terme en el futur. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


