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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  20 de gener de  2016 

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 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

1.-  (M1519/2330) Que comparegui el responsable del govern municipal en matèria de relacions 

internacionals per donar compte de les accions i iniciatives que el govern pensa impulsar al 

llarg d'aquest mandat, amb l'objectiu de mantenir i incrementar el posicionament i la projecció 

internacional de la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

2.-  (M1519/2311) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre els 

criteris i les instruccions del Govern a la Guàrdia Urbana i a altres àmbits municipals en la 

persecució de l'activitat il·legal del "top manta". 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

3.-  (M1519/2331) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el govern municipal a tornar a convocar la Comissió de Seguiment de 

l'Ordenança de Convivència amb la participació de tots els grups polítics amb representació a 

l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

4.-  (M1519/1980) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que per part del govern municipal s'augmenti la plantilla de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, d'acord a la ràtio òptima establerta a la UE, per tal d'atendre 

adequadament les necessitats de seguretat de la ciutat. Que aquesta ampliació de plantilla de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, es faci a la major brevetat possible des de que estigui finalitzat el 

Pla Director de Seguretat de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

5.-  (M1519/2323) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a: 1. Iniciar immediatament els tràmits 

administratius necessaris per a la revocació de la Medalla d'Or de Barcelona a la senyora 

Cristina de Borbó. 2. Informar a Cristina de Borbó que a partir d'aquest moment, i mentre duri 

el procediment administratiu, no usi el guardó en cap acte públic. Ni tingui dret al tractament 

d'Excel·lentíssima Senyora, ni a cap precedència protocol·lària en qualsevol dels actes oficials 

organitzats per l'Ajuntament. 3. Instar a l'afectada a retornar la citada medalla. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

6.-  (M1519/2334) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a: - Promoure el projecte de Codi Ètic i de 

conducta dels càrrecs públics i del personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona, posar-ho a 

debat amb els Grups Polítics Municipals i presentar el mateix per a la seva aprovació abans de 3 

mesos al Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament. - Obrir a la participació ciutadana i del 

Consell de Ciutat, amb tota la informació i facilitats, el debat sobre aquest Codi Ètic i també 

sobre la Norma per la Bústia Ètica. - Esperar a l'aprovació definitiva de la Norma de la Bústia 

Ètica i la posada en funcionament de la mateixa a que es compti amb el Codi Ètic, com a pilar 

imprescindible del sistema d'integritat institucional i garantia de l'eficiència de la Bústia Ètica i 

altres mecanismes. - Proposar una reforma del Reglament Orgànic Municipal que inclogui els 

aspectes bàsics del Codi Ètic i dels mecanismes de control, per tal de garantir un major 

compromís institucional. 

 

Del Grup Municipal PP: 
 

7.-  (M1519/2312) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar a l'Alcaldessa a que procedeixi a la immediata destitució del conseller 

tècnic del districte de Sarrià-Sant Gervasi per les declaracions efectuades el passat dia 5 de 

gener de 2016 amb motiu de la celebració de la cavalcada de Reis. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

8.-  (M1519/2146) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que l'Ajuntament de Barcelona faci ús de totes les eines legals existents a fi 

que no es produeixin actes de caire feixista o nazi a la ciutat. Que l'Ajuntament de Barcelona 

faci ús de totes les eines legals existents per tal de garantir que espais que duen a terme, 

emparin o difonguin les pràctiques i/o discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes i 

neofeixistes, no disposin de les llicències i permisos necessaris per dur a terme la seva activitat. 

Posar en marxa mecanismes per eradicar els discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes i 

neofeixistes dels nostres carrers. Instar, com a part interessada, tots els procediments 

administratius i judicials necessaris per tal d'evitar actes de difusió, apologia, iniciació o 

justificació del feixisme, el nazisme, el racisme i la xenofòbia, i qualsevol altra discriminació 

per raó de gènere, opció sexual, origen o creença. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

9.-  (M1519/2332) Que el govern de la ciutat faciliti als grups municipals les dades del segon 

semestre de 2015 relatives al nombre de sancions imposades a demandants i oferents de serveis 

sexuals remunerats en la via pública, les dades relatives al nombre de dones que s'han acollit a 

mesures alternatives en substitució de sancions imposades i el nombre i tipus d'intervencions 

policials per tal de lluitar contra l'activitat de xarxes d'explotació de dones a la nostra ciutat. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

10.-  (M1519/1979) Que el govern municipal prengui les mesures necessàries per tractar d'evitar que 

els porcs senglars ocasionin problemes de seguretat a les persones i béns de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/2324) Que el govern municipal es comprometi a exigir la retirada immediata de la 

totalitat de la encartellada electoral massiva -en especial i per nombre a la coalició En Comú 

Podem-, o bé ho faci el mateix Ajuntament de Barcelona de manera subsidiària, i exposi quines 

sancions s'han aplicat a les organitzacions pel fet de fer un ús indegut de l'espai públic durant la 

campanya electoral i les setmanes posteriors. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/2335) Que es lliuri als grups municipal el calendari de reunions previstes, comissions 

de seguiment, comissió mixta Generalitat-Ajuntament per la Carta Municipal i altres espais de 

coordinació entre el govern municipal i el nou govern de la Generalitat de Catalunya per 

abordar les inversions pendents en equipaments i serveis públics a la ciutat de Barcelona, així 

com la resta de despeses pendents i acords entre les dues administracions. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/2313) Que el govern municipal procedeixi a substituir el domini ".cat" pel domini 

".bcn" tan aviat com es trobi operatiu. 

 

14.-  (M1519/2314) Quina és la data de finalització del contracte de gestió del servei públic de la 

OAC de la plaça de Sant Miquel, i quina serà la forma de contractació de la gestió d'aquest 

servei? 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

15.-  (M1519/2333) Quin és el capteniment dels regidors i regidores de districte respecte la seva 

dedicació al territori i als barris. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

16.-  (M1519/1978) Quin és el nombre total, per districtes, de trucades telefòniques sense atendre per 

part de la Guàrdia Urbana a Barcelona? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/2325) Amb quina periodicitat, des de l'inici de mandat s'ha reunit el Tercer Tinent 

d'alcalde, responsable dels Drets Humans, amb la responsables de l'Oficina per la no 

Discriminació. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/2336) Quines són les gestions que abans del dia 1 de desembre de 2015 es podien fer 

només presencialment a les OAC'S i avui, segons el Tinent d'Alcalde Jaume Asens, es poden 

fer "de forma presencial o amb cita prèvia" i en quines oficines i de quina forma es poden fer 

aquests tràmits sense cita prèvia? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/2147) Sol·licitem conèixer si l'acció de requisar i llançar els carnets del Sindicat 

Popular de Venedors Ambulants, la no entrega d'actes d'incautació, el decomís de diners i 

l'actitud recelosa cap a les persones que s'interessen per la situació dels venedors ambulants són 

ordres rebudes des del Comissionat de seguretat i la Direcció del cos de Guàrdia Urbana o, en 

canvi, són comportaments descontrolats d'aquests agents i quines mesures d'obertura 

d'expedients es pensen realitzar si aquests és el cas? 

 

20.-  (M1519/2148) Sol·licitem conèixer tots els acords que té l'Ajuntament i els seus ens amb l'estat 

d'Israel, així com amb les seves ciutats, i saber si el govern de la ciutat pensa posar fi a 

l'agermanament entre Barcelona i Tel Aviv, així com a l'acord de 2013 abans comentat, així 

com a d'altres si és el cas que existissin? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/2326) Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en data 21 d'octubre de 2015 amb el 

contingut següent: Que es prenguin totes les mesures necessàries per tal que els membres de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona que tinguin una discapacitat que no els permeti acomplir amb el 

servei ordinari, puguin exercir el seu dret a passar a la situació de segona activitat i, es convoqui 

la comissió d’estudi per la reincorporació dels agents, aprovada per la Comissió de Seguretat i 

Mobilitat, de 20 de novembre de 2014, per vetllar per la integració professional i aturar la 

discriminació laboral d’aquest col·lectiu. 

 

VI) Mocions 

 

 


