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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I RÈGIM INTERIOR 

 

 
Dia:  19 de març de  2014 

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 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Diversos aspectes en l’àmbit del Zoo de Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

2.-  (M1115/10745) Que comparegui el/la responsable del Govern municipal que correspongui per 

tal de donar compte de les activitats desenvolupades, assistència i valoració del Carnestoltes 

2014, comparativament amb els períodes anteriors. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1115/10754) Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar com es 

gestionarà el projecte del nou delfinari, quina serà la seva ubicació definitiva, i quines mesures 

s'adoptaran per garantir el correcte benestar dels animals en les noves instal·lacions. Sol·licitem 

disposar s'un còpia per escrit de la resposta que es doni en Comissió. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (002/2013) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. Domènec Biosca i Vidal com a 

reconeixement a la seva trajectòria professional, ja reconeguda amb vàries distincions, que 

demostren el seu compromís amb la nostra ciutat i la qualitat humana i formativa d'aquest 

barceloní. 
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5.-  (0001/14) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, a la Sra. Matilde Ripoll 

Sánchez com a reconeixement a la seva trajectòria i a la seva contribució, durant aquests anys, 

en millorar la qualitat de vida de les famílies més desafavorides i especialment per les tasques 

desenvolupades al barri del Raval de Barcelona. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte de Sant Andreu 

 

6.-  (1032/2005) RESOLDRE per mutu acord i amb efectes d'1 de gener de 2014 el contracte de 

lloguer de la finca del carrer Joan de Garay, núm. 12, on s’ubica el CEIP Emili Juncadella, 

concertat el 10 de març de 2005 entre el Sr. José María Jorí i Gomila, amb NIF 38.486.714-D i 

l’Ajuntament de Barcelona, atès el traspàs de la gestió d’aquest equipament a favor del 

Consorci d’Educació de Barcelona. FACULTAR el regidor del Districte de Sant Andreu, Im. 

Sr. Raimond Blasi i Navarro, per a la formalització de tots els actes derivats de la resolució del 

contracte. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

7.-  (M1115/10749) La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda: Que abans de 3 mesos es 

presenti a la Comissió de Presidència i Règim Interior un informe sobre els criteris i les 

actuacions de l'Ajuntament de Barcelona en l'àmbit de les Relacions Internacionals, pel que fa a 

les accions realitzades i projectes de futur. Que inclogui les activitats (contactes, viatges, 

trobades...) de tot l'Ajuntament i empreses municipals, com es fa la coordinació d'aquests, 

despeses i valoració. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1115/10755) La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda preservar la legalitat 

democràtica en totes les decisions i accions que prengui el Govern municipal i, en 

conseqüència, no col.laborar ni participar en el procés de la consulta independentista del 9 de 

novembre així com no cedir el Padró Municipal a la Generalitat de Catalunya. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

9.-  (M1115/10768) La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda la creació d'un espai, 

format per tots els agents implicats incloent els sindicats, per acordar el desenvolupament i fer 

el seguiment de l'aplicació del decret d'alcaldia sobre contractació pública responsable amb 

criteris socials i ambientals. 
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Del Grup Municipal UpB: 

 

10.-  (M1115/10772) La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda instar el Govern municipal 

a elaborar un registre únic i consultable dels honors i distincions concedits per l'Ajuntament de 

Barcelona. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

11.-  (M1115/10747) Que es presenti, en un termini màxim de tres mesos, en aquesta Comissió de 

Presidència i Règim Interior, la proposta municipal per les noves condicions que han de 

conformar la modificació del conveni signat, al 2009, entre l'Ajuntament i la Generalitat de 

Catalunya pel que fa als centres penitenciaris de Barcelona i les propostes municipals d'ubicació 

dels nous centres a la ciutat. 

 

12.-  (M1115/10746) Que l'Ajuntament de Barcelona promogui accions de difusió i reconeixement 

amb motiu del 75è aniversari de l'exili a Xile de més de 2.500 republicans catalans i espanyols 

embarcats en el vaixell Winiipeg. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1115/10756) Que el Govern municipal acordi una suspensió en la concessió de llicencies a 

clubs i/o associacions de fumadors de cànnabis. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

14.-  (M1115/10766) Que el Govern municipal presenti, en la propera Comissió, un informe sobre 

l'estat d'execució del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament de Barcelona 2011-2013, en 

el que s'inclogui la memòria d'activitats de la Comissió de seguiment i avaluació del Pla 

d'Igualtat d'Oportunitats i de la Comissió de Treball del Pla d'Igualtat d'Oportunitats. 

 

Del Grup Municipal UpB: 

 

15.-  (M1115/10773) Que el Govern municipal insti a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona a 

especificar en el plec de condicions administratives que el conveni d'aplicació és el "Conveni 

del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya". 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1115/10757) Considera el Govern municipal proporcional el quadre de sancions i 

obligacions contemplat en el projecte normatiu de l'Ordenança Municipal sobre la Protecció, la 

Tinença i la Venda d'Animals (OPTVA), així com les obligacions que ha d'assumir la Guàrdia 

Urbana per garantir el seu compliment? 
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Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

17.-  (M1115/10767) S'ha instat a la Fundació Mobile World Capital Barcelona a que s'inclogués en 

l'edició 2014 del Mobile World Congress un espai de reflexió i diàleg sobre la responsabilitat 

social de les empreses de la telefonia mòbil en l'explotació dels recursos naturals? Qui ha estat 

el responsable municipal que ha portat a terme aquesta gestió, a través de quin mitjà, i quina 

resposta ha obtingut? 

 

Del Grup Municipal UpB: 

 

18.-  (M1115/10774) Quin és el capteniment del Govern municipal sobre el contingut de les reunions 

que s'estan duent a terme als districtes per explicar la proposta de modificació de les normes de 

participació? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

19.-  (M1115/10748) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada a la Comissió de 

Presidència i Règim Interior de data 22 de gener de 2014 amb el redactat següent: Que es 

presenti a la propera Comissió de Presidència i Règim Interior un informe sobre la integració de 

les direccions de Serveis a les Persones i de Serveis de Territori, que inclogui els anàlisis i 

estudis previs que han orientat el procés, les dades de la situació actual (personal, competències, 

activitats ...) i la valoració del mateix. 

 

Del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 

20.-  (M1115/10769) Que el Govern municipal informi de l'execució del prec M1115/7551 aprovat a 

la Comissió de Presidència i Règim interior en la sessió de 22 de maig de 2013 amb el 

contingut següent: Que el govern municipal presenti en el marc d'aquesta comissió, en el 

termini de tres mesos, una auditoria sobre l'ús de llenguatges i imatges sexistes i 

androcèntriques en els publicacions corporatives i en els portals d'internet del Grup Ajuntament. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

21.- Defensa del Registre Civil com a servei públic i gratuït. 

 

 


