
 

Ref:  CCP 6/17 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

v.  19/ 6/ 2017     10: 5 
1 

 

 

 

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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  21 de juny de  2017 

Hora: 10 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de les sessions de 19 d’abril i 17 de maig de 2017. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

1.-  (667/2017) MODIFICAR els annexos 1 i 3 de l’acord del plenari del Consell Municipal, de 21 

de desembre de 2012, pel qual s'aprova el Catàleg de llocs de treball, en els termes que 

s’adjunten als annexos d’aquest expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la 

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

 

2.-  (390/2016) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública del 

Codi ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per acord de la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 22 de 

març de 2017, d’acord amb l’informe de la Gerència de Recursos que obra a l’expedient i es 

dóna per reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR les al·legacions estimades en el text 

que se sotmet a aprovació definitiva; APROVAR definitivament el Codi Ètic i de Conducta de 

l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 

la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

3.-  (45/2017) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’honor al sofriment, en la 

categoria d’argent, a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona núm. 24778, 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. 
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4.-  (53/2017) DESESTIMAR, vistos els informes que obren a l’expedient, la concessió de la 

medalla d’honor al sofriment a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona núm. 23474, per no 

complir els 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. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (014/2017-SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Abel Plana i Campos, la 

compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de Nou Barris -per al qual fou 

nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 d’abril de 2017, 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 26 d’abril de 2017- i l’activitat privada per compte aliena que declara, com a oficial 

de 2a d’òptica a l’empresa Germans Òptics, SL (Opticalia Florit). 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. 

 

6.-  (20164274) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16003999, que té 

per objecte el subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb 

distintius, destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període de 72 mesos i 

un màxim de 45.000 quilòmetres, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 

tècniques, per un import de 50.287,18 euros, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels 

pressupostos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, segons relació comptable que 

consta a l'expedient, atesa la baixa produïda per l’adjudicació del contracte a Alphabet España 

Fleet Management SA, amb NIF A91001438,  aprovada per acord d'aquesta Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, de 19 d’abril de 2017. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

7.-  (M1519/6425) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que s'elabori un estudi independent que valori el cost i els possibles 

avantatges econòmics del rescat d'un o més tanatoris de titularitat municipal, en el que 

s'incloguin els costos indemnitzatoris de l'operació, la posició de sortida en que el rescat situaria 

d'inici un nou operador públic, l'efectivitat de la mesura de cara al trencament de l'oligopoli 

existent i el foment de la competència, i la situació laboral en que quedarien els treballadors de 
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les possibles concessions objecte del rescat. I que l'esmentat estudi es posi en coneixement dels 

grups municipals de forma oberta i transparent per a la seva oportuna valoració. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

8.-  (M1519/6408) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal procedeixi a elaborar una auditoria independent 

respecte als comptes del PAMEM. Que prèvia aquesta elaboració s'elabori un informe pel 

Govern municipal donant raó del perquè del considerable dèficit del PAMEM en aquest 

mandat. Que així mateix es garanteixi als usuaris la continuïtat del PAMEM. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/6412) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia pel qual s'estableixen les direccions 

que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del 

Reglament del personal directiu (S1/D/2017-2010 de 4 d'abril, publicat a la Gaseta Municipal 

de 3 de maig de 2017). 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/6418) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a crear una comissió amb representants dels 

diferents Grups Municipals per estudiar la creació i posada en funcionament del cos auxiliar de 

la Guàrdia Urbana, d'acord amb la Carta Municipal i la Llei 1/2006 del règim especial de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/6369) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

Ciutadana acorda: Primer.- Delegar a la regidoria de Presidència l'elaboració d'un protocol de 

dol institucional. En aquest protocol s'haurà d'especificar en quins supòsits es convocarà a les 

regidores del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per mostrar el dol de la 

institució. Així mateix, s'esclarirà en quins termes es farà mostra d'aquest dol i sota quins 

criteris. Segon.- En cap cas aquest protocol podrà discriminar a víctimes mortals per raó de 

sexe, gènere, origen, ètnia, creença religiosa i ubicació geogràfica. Tercer.- En tractar-se d'un 

protocol de dol institucional, inclourà necessàriament a les víctimes de violència masclista. 

Quart.- Aquest protocol haurà de ser aprovat pel Consell Municipal de l'Ajuntament de 

Barcelona segons el Reglament Orgànic Municipal. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

12.-  (M1519/6411) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret el departament 

d'Ensenyament, a incloure en el currículum educatiu la història del Poble Gitano com a part de 

la història de Catalunya. 2. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret el 

departament d'Ensenyament, a la creació d'una comissió de treball que porti a terme la recerca 

de material necessari que reculli la història i cultura del Poble Gitano a Catalunya. Aquesta 
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comissió haurà de col·laborar conjuntament amb les entitats i institucions representatives del 

Poble Gitano, com per exemple el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, per 

l'elaboració d'aquest material curricular, la proposta final de la qual hauria de ser consensuada. 

3. Informar d'aquesta Declaració Institucional al Departament d'Ensenyament del Govern de la 

Generalitat de Catalunya, i al Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

13.-  (M1519/6426) Preguem se'ns informi sobre el retorn de la campanya de canvi de nom i logo de 

Betevé i sobre quin projecte tenen per rellençar la cadena. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/6413) Que el Govern municipal dediqui l'any 2018 a la difusió de la figura de George 

Orwell i de la significació de la seva experiència a Barcelona i al front d'Aragó durant la Guerra 

Civil, de manera que, entre d'altres actes, l'Ajuntament, en col·laboració amb la The Orwell 

Society i la Fundació Andreu Nin, assumeixi la celebració d'un acte institucional al Saló de 

Cent coincidint amb el 80è aniversari de la publicació d'Homenatge a Catalunya, l'organització 

d'una exposició sobre el pas de l'escriptor britànic per Barcelona, i la col·locació d'una placa 

commemorativa en cadascun d'aquells edificis vinculats amb la seva estada a la ciutat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/6419) Instar el Govern municipal a reforçar la vigilància i el control de la Guàrdia 

Urbana sobre la venda il·legal al carrer, especialment a les zones de les Rambles i del Port Vell 

que està perjudicant greument a comerciants i restauradors, conjuntament amb Mossos 

d'Esquadra i Policia Portuària, en el marc de les seves competències. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

16.-  (M1519/6427) Quina és la previsió de convocatòria de noves places de GUB fins a final de 

mandat? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

17.-  (M1519/6409) Quines mesures pensa du a terme el Govern municipal per tal de garantir la 

reposició a temps dels agents de la Guàrdia Urbana, de les baixes que poden produir-se degut a 

la prejubilació d'entre 240-270 agents, en el cas d'aplicar-se el Reial Decret que els permetria 

jubilar-se als 60 anys? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

18.-  (M1519/6410) Quin és el parer del Govern municipal respecte a la contractació de la vigilància 

i seguretat Marsegur? Té coneixement el Govern municipal de les condicions laborals dels 

treballadors que realitzen la vigilància i seguretat en els centres de serveis socials de l'Institut 

Municipal de Serveis Socials? 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/6414) Per quins motius l'Ajuntament ha denegat la col·locació de les banderoles 

promocionals del cicle Vinòmics que impulsa la D.O. Catalunya? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/6420) Té previst el Govern municipal crear la figura dels Agents Turístics, d'acord amb 

la Llei de Policies Locals de Catalunya? En cas afirmatiu, indicar calendari, cost i número 

d'agents. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/6370) Tenint en compte les múltiples declaracions fetes sobre la preservació d'espais 

ocupats per veïnes de la ciutat, necessaris pel teixit dels barris així com declaracions públiques 

on s'afirmava que no hi haurà intervenció del cos de la GUB en els desallotjaments d'aquests 

espais, com és que la GUB va intervenir afavorint el desallotjament de la Nova Rimaia? 

 

22.-  (M1519/6371) Quina responsabilitat assumeix el govern d'aquest ajuntament en tant que la 

criminalització que està realitzant de la vaga està provocant un augment en l'agressivitat de les 

agressions cap als treballadors i treballadores del metro; i quines mesures prendrà perquè 

aquestes agressions no es produeixin? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

23.-  30è aniversari de l'atemptat d'Hipercor. 

 


