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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I  

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  18 de gener 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.-  Pla municipal de lluita contra la Islamofòbia. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (122/2016) RATIFICAR el decret de l’alcaldessa, de 15 de desembre de 2016, pel qual es resol 

DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d'honor al sofriment en la categoria de 

bronze, formulada per , agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, núm. de 

matrícula 26333, 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. 

 

3.-  (143/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei d’Extinció 

d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria 

d’argent, per haver prestat serveis durant 35 anys sense interrupció ni nota desfavorable en els 

seus expedients personals, d’acord amb el que disposa l’article 4.2.b) del vigent Reglament 

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

d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 

 

 

 

anonimitzat LOPD
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4.-  (147/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al mèrit als membres del Servei d’Extinció 

d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria de 

bronze, per l’acreditació de fets de transcendència pública o importància pràctica pels fins 

propis del servei, d’acord amb el que disposa l’article 4.2.c) del vigent Reglament d’Honors i 

Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 

setembre de 1976. 

 

5.-  (148/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al mèrit, en la categoria de bronze, i a títol 

honorífic, a les persones alienes al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de 

Barcelona que figuren en la relació adjunta, per haver-se distingit notablement per la seva 

actuació en favor de l’esmentat servei, d’acord amb el que estableix la disposició addicional del 

vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 

d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (78/17) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 

tècniques de l’acord marc, amb núm. de contracte 17000001, que té per objecte la contractació 

del subministrament elèctric per a edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i 

organismes associats (Lot1, baixa tensió, Lot 2, baixa tensió-ecolot i Lot 3, mitja tensió) i 

l’atenció i reducció de la pobresa energètica; CONVOCAR procediment obert i tramitació 

ordinària per a la seva adjudicació, de conformitat amb  els articles 196  i següents del RDL 

3/2011, de 14 de novembre, de  text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 

FACULTAR la Comissió de Govern per realitzar els tràmits corresponents a l’adjudicació del 

present Acord Marc i per realitzar la contractació derivada que sigui competència d'aquesta 

Comissió; DONAR compte d’aquesta adjudicació i de la contractació derivada que 

correspongui a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

7.-  (M1519/5401) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal presenti a la propera Comissió de Presidència un 

informe on es reculli de manera detallada la relació de tots els serveis de l'Ajuntament i que 

expliciti de manera clara: - Data d'inici del servei, en el cas de serveis que ja es van posar en 

marxa inicialment en gestió indirecta. - Data d'inici de l'externalització del servei, en el cas de 

serveis que es gestionaven de manera directa i que es van externalitzar. 
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Del Grup Municipal C's: 

 

8.-  (M1519/5393) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que per part del Govern municipal s'elabori un pla per tractar d'eradicar la 

venda d'alcohol i de productes alimentaris pel consum als carrers de Barcelona, a més de les 

accions que ja s'estan realitzant amb una ordre de servei a la Guàrdia Urbana de Barcelona i el 

seu corresponent protocol per tal d'impedir aquestes conductes. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/5380) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al Govern municipal a: - Realitzar una previsió de les oposicions que 

s'hagin de convocar en els propers 4 anys al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, tenint en 

compte que calen entre 400 i 600 agents addicionals com a mínim. - Garantir que el temari 

recentment aprovat, així com els nivells de català pertinents, formin part de totes les proves 

d'accés. - Que es treballi per assolir un increment substancial de dones al cos. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/5384) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a reiterar el ple suport a la Guàrdia Urbana i no 

consentir cap amenaça ni campanya de desprestigi promoguda per grups radicals i antisistema. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/5373) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Primer.- Reprovar l'actitud del Conseller delegat de TMB, Enric Cañas, 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. Segon.- 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 (Ajuntament, AMB, Diputació, 

Consell Comarcal), fent possible la seva assistència. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

12.-  (M1519/5408) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona de defensar i exercir 

l'autonomia local, també en l'àmbit de les consultes populars, per tal de donar respostes eficients 

a les necessitats de la ciutadania. 2. Sol·licitar al govern espanyol que promogui la modificació 

de l'article 71 de la llei 7/1985, de 25 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en el sentit 

que es suprimeixi l'incís "y autorización del Gobierno de la Nación" i de tota aquella altra 

normativa que així ho contempli directa o indirectament. 3. Sol·licitar al govern espanyol que 

realitzi els tràmits necessaris per a la ratificació del Protocol Addicional a la Carta Europea de 

l'autonomia local aprovada pel Consell d'Europa en Utrecht el 16 de novembre de 2009. 4. 

Comunicar a l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i la 

Federación Española de Municipios y Provincias, l'adopció d'aquest acord, perquè promoguin 

que els ajuntaments associats adoptin resolucions semblants. 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

13.-  (M1519/5402) Que se'ns lliurin les dades de tot l'any 2016 relatives als indicadors que recull 

l'informe entregat a la Comissió de seguiment de l'aplicació de l'Ordenança de Mesures per 

Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana a l'Espai Públic de Barcelona. 

 

14.-  (M1519/5403) Que se'ns lliuri, en aquesta mateixa comissió, una valoració districte per districte 

del nombre de furts que s'han produït a la ciutat de Barcelona els anys 2015 i 2016. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

15.-  (M1519/5394) Quines mesures es prendran davant les últimes agressions sexuals a la zona del 

Front Marítim i sobre tot quines mesures de prevenció i protecció hi ha previstes implantar? 

 

16.-  (M1519/5395) Quin és el contingut i l'objectiu del protocol anunciat per als desallotjaments 

extrajudicials i quin es el termini per a la seva elaboració? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/5381) Quins han estat els motius pels quals els membres de l'Associació per a la 

Integració Laboral -Policia Local amb Discapacitat no han format part de la Comissió Tècnica 

per a l'estudi de les possibilitats de compatibilitzar la situació d'incapacitat permanent amb la 

condició de funcionari públic en actiu, com a membres permanents, tal i com es va demanar el 5 

de febrer de 2016 i en reiterades ocasions en el fòrum de la Comissió de Presidència, com 

tampoc ho han estat les forces sindicals? Quins han estat els criteris de selecció? 

 

18.-  (M1519/5382) Quin és el capteniment del Govern municipal sobre l'escenificació, en una de les 

carrosses de la Cavalcada de reis organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, on es simulava 

una doma a una dona disfressada de lleó? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/5385) Quins són els criteris i propòsits del Govern municipal a l'hora d'elaborar una 

nova Ordenança de Convivència? 

 

20.-  (M1519/5386) Per quins motius no va haver presència institucional de la Guàrdia Urbana, el 

Cos Nacional de Policia, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil i Forces Armades al Festival de la 

Infància, i es va permetre la presència de la Plataforma Proseleccions Catalanes, i qui va 

prendre la decisió? 

 

Del Grup Municipal CUP: 
 

21.-  (M1519/5374) Sol·licitem conèixer quines són les mesures sancionadores que s'han pres 

finalment en relació als dos agents de la Guàrdia Urbana que es van veure relacionats amb una 

suposada agressió a un motorista a l'Arrabassada el passat 15 d'agost (existeix un vídeo dels 

fets), tenint en compte que se'ls havia obert un expedient molt greu i se'ls havia suspès 

cautelarment? 
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22.-  (M1519/5375) Un cop sabem que les externalitzacions de l'Ajuntament com a mínim cobreixen 

al voltant de 250 serveis, sent el 45% serveis necessaris per al funcionament del propi 

Ajuntament i que tot aquest volum de serveis externalitzats ocupa al voltant de 14.800 

treballadores i correspon a un import anual de 582 M euros, quins d'aquests serveis es planteja 

internalitzar d'aquí a l'acabament del mandat el Govern de Barcelona en Comú i el PSC? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/5383) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició atesa a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en data 20 d'abril de 2016 

amb el següent contingut: (M1519/3168) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció acorda: Que durant el període de convocatòria de 

subvencions, el Govern municipal habiliti a cada districte de la ciutat una oficina orientada a 

facilitar la informació, assessorament i suport a les entitats de cara a la tramitació de 

subvencions. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/5387) 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 

 

25.-  Per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. 

 




