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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  20 de setembre de  2017 

Hora: 10 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 12 de juliol de 2017 i de les sessions 

extraordinàries de 7 d’agost i de 6 de setembre de 2017. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Diagnosi Refugi Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.-  (M1519/6758) Que compareguin els responsables del Govern municipal en matèria de 

Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona per donar compte de l'incident provocat per venedors 

ambulants a l'entrada de la parada de metro de plaça Catalunya el dia 30 d'agost del 2017 a les 

15:25 h. de la tarda i concretament, sobre: - Quina va ser l'actuació de la Guàrdia Urbana en 

aquest incident. - Saber si d'aquest incident se'n van derivar denúncies o detencions. - Quines 

són les actuacions previstes per evitar que es tornin a produir fets d'aquesta naturalesa i per 

combatre la venda ambulant il·legal a la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/6860) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar explicacions 

sobre els acords a què ha arribat amb el President de la Generalitat de Catalunya sobre el 

referèndum il·legal de l'1 d'octubre. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 
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b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (85/2017) RATIFICAR la resolució de l'alcaldessa, de 14 de setembre de 2017, per la qual es va 

ATORGAR la medalla d’Honor al Mèrit, en les categories d’argent i bronze, als membres de la 

Guàrdia Urbana que figuren respectivament en les relacions adjuntes, que s’han distingit 

ostensiblement en el compliment dels seus deures, per les seves rellevants i continuades 

actuacions al servei de la Ciutat, d’acord amb el que disposen els articles 1, 4.2.b i 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, tot produint la concessió de la medalla en la 

categoria d’argent el beneficis establerts a l’article 5 de l’esmentat Reglament. 

 

5.-  (86/2017) RATIFICAR el decret de l’alcaldessa, de 14 de setembre de 2017, pel qual es resol 

ATORGAR les plaques de reconeixement i la medalla d’Honor al Mèrit en la categoria 

d’argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al Cos de la Guàrdia Urbana que 

figuren en la relació adjunta, segons el que estableix la disposició addicional del Reglament d’ 

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

de 17 de setembre de 1976, en reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers la 

Guàrdia Urbana d’aquesta ciutat. 

 

6.-  (478/17) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública del 

Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per 

acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

de 19 d’abril de 2017, d’acord amb l’informe que obra a l’expedient i es dóna per reproduït a 

efectes de motivació; INCORPORAR les al·legacions estimades en el text que es sotmet a 

aprovació definitiva; APROVAR definitivament el Reglament de Participació de l’Ajuntament 

de Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 

Municipal i al web municipal. 

 

7.-  (2016/548) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració signat entre la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en data 7 de setembre de 2016 per al desenvolupament 

del Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

8.-  (167/2017) APROVAR inicialment el Protocol d’actuació per alts nivells de contaminació 

atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, vinculat al Pla de protecció civil municipal – Pla bàsic 

d’emergències municipal, d’acord amb el procediment establert als articles 17 i 18 de la Llei 

4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i al 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 municipal, i SOTMETRE’L a informació pública durant el període de 30 dies, a 

efectes de la presentació d’al·legacions. 

 

9.-  (20174365) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament, en la modalitat 

d'arrendament, de 145 vehicles turisme híbrids per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 

mesos, amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots, amb núm. de 

contracte 17004157, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i 
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amb un pressupost total de licitació de 15.340.380,00 euros, IVA inclòs, distribuït en els lots 

següents: LOT 1: 126 vehicles amb distintius, per un import de 14.178.780,00 euros IVA 

inclòs. LOT 2: 19 vehicles sense distintius, per un import d'1.161.600,00 euros IVA inclòs. 

APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte. CONVOCAR la 

licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada despesa amb càrrec a la partida 

0401 2044 13211 dels pressupostos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 amb el 

desglossament següent: pressupost net 12.678.000,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 

import de l'IVA de 2.662.380,00 euros; atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 

l'exercici següent a la seva autorització, se sotmet a la condició suspensiva d'existència de crèdit 

adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte als exercicis 

corresponents. 

 

10.-  (0004/15) MODIFICAR el contracte que té per objecte el  manteniment d'elements constructius 

i instal·lacions dels edificis adscrits als districtes i gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels 

anys 2015-2016, en el sentit d’ampliar la seva quantia en virtut del que preveu la clàusula 20 

del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’esmentat contracte i de l’article 105 del 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en atenció a les raons indicades a 

l’informe de data 25 de juliol de 2017 del Cap del Departament de Manteniment i Neteja, i 

segons compareixença signada per les empreses adjudicatàries. AMPLIAR l'autorització i 

disposició de despesa per un import global d'1.435.736,63 euros, IVA inclòs, per l’exercici 

2017, amb càrrec als Pressupost/os i Partida/es indicades en la relació comptable annexa a 

aquest mateix document, i amb el següent desglossament: Lot 1, contracte núm. 14005729 - 

Gerències de Recursos, Recursos Humans i Districte de Nou Barris, adjudicat a Imesapi, amb 

NIF A28010478 per un import de 247.616,00 euros (dels quals 204.641,32 corresponen al preu 

net i els restants 42.974,68 a l’IVA al 21%). Lot 2,  contracte núm. 14005730 - Gerències de 

Drets Socials i Prevenció, Seguretat i Mobilitat, adjudicat a Imesapi, amb NIF A28010478 per 

un import de 272.016,39 euros (dels quals 224.806,93 corresponen al preu net i els restants 

47.209,46 a l’IVA al 21%). Lot 3, contracte núm. 14005731 - Districtes de Ciutat Vella i Sarrià-

Sant Gervasi, adjudicat a la UTE Faus-Miatec Mant.Edif. Lot 3 NIF U66421553, per un import 

de 130.518,00 euros (dels quals 107.866,12 corresponen al preu net i els restants 22.651,88 a 

l’IVA al 21%). Lot 4, contracte núm. 14005738--: Districtes d’Eixample i Horta-Guinardó a 

Constraula Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import de 194.352,24 euros (dels 

quals 160.621,69 corresponen al preu net i els restants 33.730,55 a l’IVA al 21%). Lot 5, 

contracte núm. 14005739 -  Districte de Sants-Montjuïc i Gerència d’Ecologia Urbana, 

adjudicat a UTE Constraula-Aldago Manten.Edificis. Lot 5 NIF U66424086, per un import de 

134.229,46 euros (dels quals 110.933,44 corresponen al preu net i els restants 23,296,02 a 

l’IVA al 21%). Lot 6, contracte núm. 14005740-  Districtes de les Corts i Gràcia, adjudicat a 

Servicios e Instalaciones Aldago, SL NIF B61563169,  per un import de 114.599,99 euros (dels 

quals 94.710,74 corresponen al preu net i els restants 19.889,25 a l’IVA al 21%). -Lot 7, 

contracte núm. 14005741: Districte de Sant Andreu i Sant Martí, adjudicat a UTE Constraula-

Aldago Manten. Edificis Lot 7 NIF U66424151 , per un import de 342.404,55 euros (dels quals 

282.978,97 corresponen al preu net i els restants 59.425,58 a l’IVA al 21%). REQUERIR les 

empreses adjudicatàries per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà 

de la notificació d'aquesta resolució facin efectives mitjançant l’ingrés a la Tresoreria 

municipal, en metàl·lic, les aportacions pel suport “hot line” i el manteniment tant correctiu 

com evolutiu de l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, Gerències Municipals i 

l’Institut Municipal d’Informàtica que preveu la clàusula 19 apartat e) del Plec de Clàusules 

Administratives i que correspon al 0,06% de la dotació pressupostària de la modificació i que 

correspon a les següents quantitats: Lot 1: 122,78 euros; Lot 2: 134,88 euros; Lot 3: 64,72 
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euros; Lot 4: 96,37 euros; Lot 5: 66,56 euros; Lot 6: 56,83 euros; Lot 7: 169,78 euros, reajustin 

la garantia definitiva per una quantia equivalent al 5% de l’import net de l’ampliació efectuada, 

mitjançant l’Ingrés a la Tresoreria Municipal, i pels següents imports: Lot 1: 10.232,07 euros; 

Lot 2: 11.240,35 euros; Lot 3: 5.393,31 euros; Lot 4: 8.031,08 euros; Lot 5: 5.546,67 euros; Lot 

6: 4.735,54; Lot 7:14.148,95; i compareguin per formalitzar la modificació del contracte a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/6868) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que se'ns informi detalladament de l'incident ocorregut el dia 13 de setembre 

al carrer Robador 43 de Barcelona (okupació de la finca), de les negociacions que diuen que 

estan duent a terme i de totes les actuacions municipals respecte a aquesta qüestió. Que es posin 

en marxa tots els tràmits per desallotjar els okupes de l'immoble municipal del carrer Robador 

43. Que aquest immoble es destini com més aviat millor al seu objectiu original: habitatge 

assequible. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/6849) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: La presentació per part del Govern municipal en el termini de tres mesos d'un 

Pla transversal d'intervenció social, policial i de salut pública a Ciutat Vella. Aquest Pla ha de 

tenir l'objectiu d'acabar amb el tràfic d'estupefaents, posar fi a l'ocupació il·legal d'habitatges, 

intervencions socials per la prevenció i intervenció davant el consum de drogues així com 

vetllar per la seguretat i el descans dels veïns. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/6853) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal intervingui de manera immediata sobre els 

habitatges de titularitat municipal al districte de Ciutat Vella, per tal d'evitar les activitats 

delictives que s'hi desenvolupen, així com presentar, en el termini de 15 dies, un pla de xoc 

contra les activitats delictives als habitatges de Ciutat Vella (tant de propietat municipal, com de 

persones físiques o jurídiques), que inclogui intervencions de seguretat i prevenció i actuacions 

dels dispositius d'atenció social i de salut pública. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/6861) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Condemnar els fets violents ocorreguts a la ciutat de Barcelona contra béns 

i persones vinculades a l'activitat turística. 2. Que el Govern municipal prengui les accions 

legals oportunes contra els autors dels atacs vandàlics succeïts a la ciutat de Barcelona a l'estiu, 

i contra l'organització Arran, si s'escau, tot exigint el rescabalament dels danys i perjudicis 

causats i a la imatge de Barcelona. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

15.-  (M1519/6846) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Iniciar els contactes i els tràmits necessaris pel trencament de 

l'agermanament amb Istanbul. - Mostrar públicament el rebuig al règim d'Aràbia Saudita i 

Qatar, fent arribar aquest als respectius consolats, així com no convidar-los a participar en els 

diferents actes que es duguin a terme a la ciutat en el marc de les relacions internacionals. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

16.-  (M1519/6869) Que l'Ajuntament de Barcelona ens informi sobre quines han estat les mesures 

dutes a terme per prevenir les situacions d'incivisme i inseguretat al districte de Ciutat Vella. 

Quantes reunions han estat realitzades al llarg de l'estiu per la Junta de Seguretat del Districte i 

per les Taules de Seguretat del Districte i quins mecanismes s'han posat en marxa per abordar i 

pal·liar aquestes manifestacions de violència i incivisme al districte de Ciutat Vella. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

17.-  (M1519/6850) Que el Govern municipal es comprometi a no cedir els equipaments municipals 

educatius i socials, i no posi en perill als funcionaris dels equipaments municipals, per la 

celebració del referèndum il·legal del pròxim 1 d'octubre. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

18.-  (M1519/6851) Que l'Ajuntament de Barcelona presenti un pla per garantir la convivència, el 

respecte als drets de les persones i evitar les manifestacions d'odi intercultural. Aquest pla 

contindrà almenys els eixos següents: 1. Actualització del cens d'entitats i equipaments 

religiosos. 2. Regularització d'aquells equipaments que ho requereixen, d'acord amb la 

normativa vigent. 3. Establir acords amb les diferents entitats religioses amb l'objectiu d'establir 

una col·laboració dirigida a garantir l'enteniment i la convivència. 4. Reforçar la intervenció de 

l'Ajuntament als voltants dels centres de culte, per mediar en els conflictes que es poguessin 

produir amb els veïns. 5. Establir línies de treball per detectar radicalismes (de qualsevol 

índole) que atemptin contra la convivència de la nostra societat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/6854) Vincular informàticament el moment del padró i la inscripció a les sessions del 

servei de primera acollida. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/6862) Instar el Govern municipal a abstenir-se d'iniciar, tramitar, dictar o consentir 

amb la seva passivitat, qualsevol acord o actuació que permeti la preparació i/o celebració del 

referèndum il·legal de l'1 d'octubre. 
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21.-  (M1519/6863) Instar l'Alcaldessa a vetllar i garantir el compliment de la llei i les obligacions de 

la Guàrdia Urbana recollides a l'article 11 i concordants de la Llei 16/1991, de policies locals, 

en relació a l'organització del referèndum il·legal de l'1 d'octubre. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

22.-  (M1519/6870) 1. Si per part del Govern municipal s'han donat les instruccions pertinents per tal 

de presentar un recurs contra l'esmentada sentència. 2. En cas negatiu, com es justifica la manca 

de defensa per part del Govern municipal dels acords assolits pel Plenari de l'Ajuntament de 

Barcelona amb un enorme consens. 3. En cas afirmatiu, quines actuacions durà a terme el 

Govern municipal en previsió dels diferents escenaris que es puguin produir. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/6855) Quin és el capteniment de l'Ajuntament davant de la sentència del Jutjat 

Contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona, que anul·la el Sistema d'Ordenació Municipal 

(SOM)? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/6847) Quines seran les actuacions de la Guàrdia Urbana a la ciutat per garantir que es 

pugui fer una campanya amb plena normalitat així com la mateixa votació del dia 1-O i 

desenvolupament de la jornada electoral? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

25.-  (M1519/6852) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposta aprovada 

en la Comissió de gener de 2016 amb el contingut següent: 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. 

 

VI)  Mocions 

 

VII)  Declaracions Institucionals 

 

 


