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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  15 de febrer 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.-  Programa Nausica. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

2.-  (M1519/5558) Que comparegui el responsable municipal de l'Institut Municipal d'Informàtica 

per donar les explicacions pertinents a tots els grups municipals, sobre les investigacions 

existents i els informes que s'han sol·licitat. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

3.-  (M1519/5614) Que comparegui el responsable del Govern de Barcelona en Comú i PSC en 

matèria de seguretat per rendir comptes en relació a l'actuació de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, la tarda del passat divendres 3 de febrer a l'Ateneu Popular de Sarrià, situat al c/ 

Hort de la Vila 29, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (002/2017SG) 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 Carolina Recio 

Cáceres, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Nou Barris, per 

al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en 

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

del Districte de 3 de setembre de 2015, i l’activitat pública per compte aliena com a professora 

associada al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona fins al dia 31 

d’agost de 2017. 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 C's: 

 

5.-  (M1519/5559) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que per part del Govern municipal i de conformitat amb l'establert al Reial 

Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, s'elabori un protocol per a la contractació d'obres, serveis i subministraments, 

amb la finalitat que no es puguin celebrar contractes amb empreses i UTES que estiguin o hagin 

estat investigades o condemnades per causes de corrupció i finançament il·legal de partits. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

6.-  (M1519/5621) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a acordar i signar amb el Govern de la Generalitat 

un nou Conveni marc de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia 

sobre les funcions compartides amb caràcter ordinari. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

7.-  (M1519/5615) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda en relació a participació i transparència: 1) Reprovar l'actitud d'Enric Cañas, 

Conseller delegat de TMB, en no respondre a les sol·licituds d'un membre del Consell 

d'Administració quan avisant, amb més d'un mes d'antelació, va expressar-li la incompatibilitat 

existent per assistir a les reunions del Consell d'Administració i de la Comissió de Presidència. 

2) Requerir al Govern i a la Secretaria General de l'Ajuntament de Barcelona a garantir la 

compatibilitat horària en els ens on els representants dels grups municipals hi són presents 
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(Ajuntament, AMB, Diputació, Consell Comarcal), fent possible la seva assistència. 3) 

Reprovar la Presidenta de TMB, Mercedes Vidal, el Vicepresident de TMB, Antoni Poveda, i el 

Conseller delegat de TMB, Enric Cañas, per la manca de transparència sol·licitada en diferents 

ocasions i per diferents ens, entitats i plantilles de treballadors i treballadores en relació al 

personal fora de conveni de les empreses que composen Transports Metropolitans de Barcelona. 

4) Requerir a la Direcció de TMB l'entrega de la documentació requerida al mitjà de 

comunicació Catalunya Plural, que no està sotmesa a mesures cautelars avui dia, així com als 

grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona i a tota persona que faci ús del seu dret a l'accés 

a la informació pública. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

8.-  (M1519/5554) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Expressar el nostre suport i solidaritat amb les ciutats nord-americanes per 

tal d'impulsar, amb altres ciutats europees, aquelles accions que ens permetin frenar l'avanç del 

racisme i defensar conjuntament els valors i principis democràtics que ara es troben amenaçats. 

2. Mostrar la nostra solidaritat amb totes les comunitats i pobles (Mèxic, països musulmans i 

altres) que són objecte de discriminació per part del nou govern nord-americà i expressar la 

nostra oposició a la discriminació, tant als EUA com a qualsevol Estat d'Europa, per raons de 

sexe, raça, religió o nacionalitat. 3. Condemnar el tracte que el govern dels EUA vol donar als 

refugiats i expressar alhora el nostre rebuig al tracte que el govern espanyol i altres estats 

europeus estan donant a aquelles persones que fugen de conflictes armats. En aquest sentit, 

exigim investigacions independents sobre les violacions dels drets humans que s'hagin pogut 

donar a les fronteres de la UE. 4. Que el govern traslladi aquests acords als fòrums multilaterals 

municipals, així com a les xarxes internacionals de ciutats en què participa: Ciutats i Governs 

Locals Units, Metròpolis, Eurocities, UCCI, Ciutats Educadores, entre altres. 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

9.-  (M1519/5618) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Primer.- Donar suport a tots els representants polítics que estan sent 

investigats i encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes. Segon.- Instar a 

aquest Ajuntament a manifestar-se en contra de la politització de la justícia i manca total de 

voluntat de diàleg per par de l'Estat Espanyol. Tercer.- Traslladar aquests acords al Parlament 

de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a 

l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern 

espanyol i al Parlament Europeu. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/5628) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i 

Prevenció acorda: Instar al Govern espanyol a garantir el bon funcionament del Port de 

Barcelona i assegurar els drets laborals dels seus treballadors, assolits després de molts esforços 

i lluites. 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

11.-  (M1519/5619) Que el Govern municipal lliuri en el termini màxim de dos mesos a la Comissió 

de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció, un informe sobre 

l'estat de desenvolupament del Reglament del directiu, de la carrera horitzontal i del Pla de 

Formació dels treballadors municipals, tal com estava previst en el Sistema d'Ordenació 

Municipal (SOM), aprovat el 21 de desembre de 2013 pel Plenari del Consell Municipal. 

 

12.-  (M1519/5620) Que el Govern municipal atorgui la Medalla d'Or al Mèrit Cívic al Sr. Jordi-Joan 

Alsina, per la seva trajectòria en l'activisme cultural i difusió de la cultura popular. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

13.-  (M1519/5560) Que es procedeixi per part del Govern municipal a la immediata subsanació de 

les suposades irregularitats dels processos de selecció per a la promoció de places a la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, així com de les de la convocatòria d'interadministratives. 

 

14.-  (M1519/5561) Que l'Ajuntament de Barcelona dins del marc de la commemoració del 30è 

aniversari de l'atemptat d'Hipercor adeqüi la zona on es troba el monument a les víctimes, i els 

hi cedeixi un espai a l'antiga fàbrica Fabra&Coats, per tal que els familiars puguin celebrar la 

seva exposició. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/5629) Que el Govern municipal actualitzi els reglaments de règim intern i el d'honors i 

recompenses, tant de la Guàrdia Urbana de Barcelona com el de Bombers, durant els propers 6 

mesos. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/5622) Instar el Govern municipal a desenvolupar un únic protocol que estableix i 

desenvolupi els criteris d'actuació jurídica de l'Ajuntament de Barcelona, i que contempli, com 

a mínim: - Personació com a acusació particular o com acusació popular en procediments 

penals. - Criteris per a l'externalització dels serveis jurídics. - Criteris per tal que l'Ajuntament 

de Barcelona assumeixi la defensa de funcionaris, càrrecs directius o càrrecs polítics. - 

Rescabalament a l'Ajuntament de les despeses causades per la defensa de funcionaris, càrrecs 

directius o càrrecs polítics quan hagin estat condemnats per sentència ferma. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/5630) Què pensa fer el Govern municipal davant la manca de col·laboració d'algunes 

àrees de l'Ajuntament amb les demandes d'informació de la Síndica de Barcelona? 
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Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/5623) Quin és el capteniment del Govern municipal de convocar noves places de 

bomber/a del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/5616) Sol·licitem conèixer quin és el plantejament del Govern de Barcelona en Comú i 

PSC en relació a la readmissió dels treballadors que avui dia continuen acomiadats de BTV 

malgrat guanyar la sentència ferma de cessió il·legal de treballadors de BTV, quan es realitzarà 

la reunió entre els representants de l'Ajuntament i de BTV amb aquests treballadors per tractar 

la seva reincorporació i quins són els tempos per a que comencin a treballar a ICB, SA. 

 

20.-  (M1519/5617) Sol·licitem conèixer quin és el projecte del Govern de Barcelona en Comú i PSC 

per al nou Parc de Bombers de l'Eixample i en quins tempos es planteja executar. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

21.-  (M1519/5562) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposta aprovada a 

la Comissió de juny de 2016 amb el contingut següent: Que el Govern municipal compleixi 

amb l’estipulat al Pla Director respecte al Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona en els 

extrems següents: - Que es respectin les especialitats indicades dins de Bombers de Barcelona. - 

Que s’elabori el reglament sobre el funcionament de Bombers de Barcelona. - Que es 

procedeixi a la construcció d’un adequat Centre de Gestió d’Emergències. - Que hi hagi 

coordinació entre el 112 i 080 amb el Centre de Gestió d’Emergències.  

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


