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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  12 de juliol de  2017 

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.-  Oficina per la No Discriminació. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Memòria: Programa Barcelona Ciutat de Drets. Juliol 16 – Juny 17. 

 

3.-  Evolució de la Mesura: “Pla de places, espai públic i convivència” del Districte de Gràcia. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

4.-  (M1519/6555) Que comparegui el responsable del Govern municipal de Seguretat per tal de 

donar raó sobre la relació del número de delictes i faltes comesos a la nostra ciutat i la seva 

vinculació amb l'enquesta de victimització. 

 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (0949/17) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2017 als ciutadans, ciutadanes i 

entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, d'acord amb la 

relació que s'adjunta en document annex, com a mereixedors d’aquest guardó, perquè amb la 



 

Ref:  CCP 7/17 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  10/ 7/ 2017     9: 37 
2 

pràctica de la seva labor professional o social han contribuït al desenvolupament de la 

consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. 

 

6.-  (49-2017) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que 

figuren en les relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze, per haver prestat serveis 

sense interrupció durant 35 o 25 anys, respectivament, sense cap nota desfavorable en els seus 

expedients personals. La concessió de la medalla d’argent produeix 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 aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

7.-  (78-2017) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla d’Honor al sofriment en la 

categoria d’argent al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 

24739, atès que, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, no s’ha apreciat la 

concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’Honors i 

Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis aprovat 

pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

8.-  (808/2017) APROVAR les modificacions de les taules retributives de l’Annex 3 del vigent 

Catàleg de llocs de Treball que s’annexen i que deriven de l’aprovació de la Llei 3/2017, de 27 

de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, amb efectes 1 de gener de 2017. 

INTEGRAR en la Subescala de Serveis Especials: Servei d’Extinció d’Incendis de l’Escala 

d’Administració Especial les categories Tècnic/a Superior SPEIS, Tècnic/a Mitja/na SPEIS i 

Tècnic/a Mitja/na d’Infermeria SPEIS i APROVAR el nou Annex 2 de Categories Professionals 

del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta modificació. 

MODIFICAR el lloc de treball de Bomber/a Accés SPEIS de l’annex 1 del Catàleg de Llocs de 

Treball, en el sentit d’assignar al mateix el complement específic 92.10, i APROVAR el nou 

Annex 1 del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta 

modificació. MODIFICAR  les taules retributives de l’annex 3 del Catàleg de Llocs de Treball 

corresponents als apartats: 4. “retribucions complementàries: complement circumstancial” 

afegint el subapartat s) “manteniment d’acreditació” per als submarinistes; 5. “retribucions 

complementaries: serveis extraordinaris i  hores extraordinàries” afegint a la taula d’ampliació 

de jornada la “funció Cap de Guàrdia” i 6. “retribucions complementàries: altres gratificacions 

per  serveis extraordinaris i hores extraordinàries” afegint a la taula la compensació festius 

treballats SPEIS i la gratificació hores mòdul (tallers municipals), amb els continguts que 

consten a les esmentades taules  annexes i amb  els efectes establerts al preacord assolit en 

l’àmbit del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i ratificat per la Mesa General 

de Negociació. AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no resulti 

d’aplicació el catàleg de llocs de treball i taules retributives de l’Ajuntament de Barcelona a 

incrementar les retribucions del personal amb el límit d’un increment global de l’1% respecte a 

les vigents a 31 de desembre de 2016. PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta 

Municipal i al web municipal i de forma resumida  al Butlletí Oficial de la Província. 

 

9.-  (2017/575) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació Mundial de 

Grans Ciutats, Metropolis. ACCEPTAR els Estatuts de l’esmentada associació. FACULTAR 

l’Alcaldia perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries per a la plena efectivitat del 

present acord, així com per al nomenament dels representants de l’Ajuntament de Barcelona a 

l’esmentada Associació. 
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10.-  APROVAR, l’acord convencional entre l’Ajuntament de Barcelona i Attachmate Group Spain, 

SL, de conformitat amb l’establert a l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques; FACULTAR el Primer 

Tinent d’Alcaldia perquè formalitzi l’esmentat acord; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa 

a favor de Attachmate Group Spain, SL (NIF) la quantitat d'1.054.899,78 euros (871.818,00 

euros més 183.081,78 euros (21% d’IVA), amb càrrec a la partida i al pressupost que 

s’indiquen en el document annex. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/6549) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que es procedeixi a la unificació dels diferents arxius del sistema municipal 

d'arxius en un únic equipament que solventi els problemes i les mancances actuals i, en concret, 

la manca d'espai per custodiar adequadament els seus fons i col·leccions documentals, capacitat 

i condicions dels seus treballadors facilitant-se i garantint el ple accés de la ciutadania a la 

consulta de la documentació i material arxivístic. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/6556) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Mobilitat acorda: Que per part del Govern s'encarregui l'elaboració d'un informe independent en 

el que es procedeixi a valorar si l'actuació de Barcelona en Comú i el PSC en aquests primers 

dos anys de mandat s'adequa als mandats que emanen del Codi Ètic de l'Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/6538) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal desenvolupi, en el termini de 6 mesos, un Pla pilot 

consistent en una Oficina de Mediació i Denúncia en la que hi intervinguin els diferents cossos 

de seguretat (Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d'Esquadra) així com un grup de 

mediadors, per tal de conjugar la tasca social i de mediació amb les funcions policials, amb 

l'objectiu d'afavorir la convivència a la franja del Besòs. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/6562) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda adherir-se a la Declaració de Barcelona signada el 8 de juny del 2017 per 

diverses agrupacions de veneçolans a Barcelona, en defensa dels drets humans a Veneçuela. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

15.-  (M1519/6544) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Que en el pròxims mesos s'impulsin les polítiques de municipalització dels 

serveis municipals vinculats a l'atenció dels col·lectius més vulnerables per tal de millorar la 

qualitat dels serveis, garantir unes condicions laborals dignes així com una participació de 

treballadores i usuàries en el funcionament dels diferents serveis. - Que a través d'aquest procés 

s'equiparin les condicions de les treballadores d'aquests serveis a les treballadores de serveis 

socials, amb les categories adequades, millorant d'aquesta manera les seves condicions laborals 

i s'avanci per la presa de decisions conjuntament entre usuàries i treballadores; treballant colze a 

colze amb les regidories corresponents. - Que es treballi per facilitar i garantir la coordinació 

entre els diferents serveis d'atenció a les persones per tal de garantir una atenció integral. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

16.-  (M1519/6550) Que el Govern de la ciutat ens informi sobre quines mesures es duran a terme 

des de l'Ajuntament per posar solució a aquesta situació d'inseguretat i degradació que es viu al 

barri del Raval. 

 

17.-  (M1519/6551) Que el Govern de la ciutat ens informi sobre aquest Pla de Xoc que s'està 

desenvolupant al Metro i de quines són les mesures previstes per combatre el nombre de furts i 

l'incivisme a la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

18.-  (M1519/6557) Que es procedeixi per part del Govern Municipal a donar instruccions a la 

Guàrdia urbana de Barcelona per al desplegament de dos membres del cos en zones d'especial 

conflicte i on es cometin la major part de delictes, per procurar la implantació del model de 

prevenció i proximitat i principalment en les unitats nocturnes. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/6539) Que el Govern municipal commemori el 40è aniversari de l'atemptat contra la 

revista "El Papus" amb l'organització, el proper dia 20 de setembre, d'un acte institucional al 

Saló de Cent en favor de la llibertat d'expressió i contra l'ús de qualsevol forma de violència 

com a mitjà de reivindicació ideològica, i amb la col·locació d'una placa commemorativa de 

l'atac terrorista en el número 77 del carrer Tallers, a l'edifici Luminor, on es trobava la redacció 

del setmanari satíric. 

 

20.-  (M1519/6540) Instar el Govern municipal a encarregar un informe als serveis jurídics de 

l'Ajuntament per tal d'estudiar mecanismes de contractació per part del consistori de persones 

que han denunciat casos de corrupció. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/6558) En relació a les irregularitats detectades a l'IMI i l'expedient de reconeixement 

de crèdits de les factures per un import d'1.434.340,12 euros per serveis contractats sense 

utilitzar els procediments legals i sense dotació pressupostària: S'han abonat o s'abonaran 

aquestes factures? Per quins imports? Amb quins criteris? El Govern té previst dur a terme 

alguna mesura addicional de caràcter legal o sancionador?  

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/6563) Com valora el Govern municipal l'augment dels conflictes de convivència amb 

okupes, tal com es posa de manifest en la darrera enquesta de Victimització presentada? 

 

23.-  (M1519/6569) Quina és la data política per aplicar el Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament 

de Barcelona? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/6545) Pensa el Govern de la ciutat revisar la situació d'aquestes propietats, quina 

legitimitat tenen els processos amb què se les ha adjudicat l'església, i tirar endavant un seguit 

d'expropiacions i posada a disposició del parc públic d'habitatge? 

 

25.-  (M1519/6546) Quines actuacions farà l'Ajuntament tenint en compte les coordinacions existents 

amb les altres institucions; farà aquest any una campanya en contra els venedors ambulants tal i 

com va fer l'any passat a través de banderoles i anuncis arreu de la ciutat? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/6564) 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 19 d'octubre de 2016: 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. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


