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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 21 d'octubre de 2020 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 

 
1. –  Carrils bus contrasentit.  

 
d) Compareixences Govern municipal 

 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

  
2. –  (20200199) ATORGAR la Medalla d’or al Mèrit esportiu a la Sra. Encarna Hernández 

Ruiz, referent d’una època en què naixia l’esport al nostre país i representant d’una 
generació de pioneres que van trencar amb el que era políticament establert en aquell 
temps i que, amb la naturalitat de les seves il·lusions, va treballar per la igualtat 
d’oportunitats en l’esport com a eina de construcció social.  

 
3. –  (451/2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’acord del Plenari del Consell Municipal del 21 de 

desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 
detalla a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la 
Gaseta Municipal i al web municipal.  

 
4. –  (20XF) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20XF0232 i 20XF0234 pels 

imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a l’annex, i per les factures 
que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no 
reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les 
obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost 
general de l’exercici 2020, i a les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades.  
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IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 

5. –  (20002166) APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques de l’Acord Marc, amb número de contracte 20002166, de 
Serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible  (5 lots)  i que es divideix en els següents lots: Lot 1. 
Serveis i sistemes de veu fixa i serveis de dades. Serveis i sistemes de comunicacions de 
veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu) i 
serveis de dades: Sublot 1A : Serveis i sistemes de veu fixa i serveis de dades, Sublot 1B: 
Dotació tecnològica L1. Lot 2. Serveis mòbils. Serveis de comunicacions de veu i dades 
mòbils. Lot 3. Numeració Especial. Serveis de numeració especials. Lot 4. Accés Internet 
centralitzat. Servei d’accés a Internet centralitzat i serveis associats. Lot 5. Accés 
Internet distribuït. Servei d’accessos a Internet distribuïts: Sublot 5A: Servei Accés 
internet distribuïts, Sublot 5B: Dotació tecnològica 5B. CONVOCAR procediment obert i 
tramitació ordinària per a la seva adjudicació, de conformitat amb els articles 156 i 
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
en relació amb els articles 219 i següents de la mateixa llei.  

 
c) Proposicions 

 
V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
6. –  (M1923/1429) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda: Que es disposin les mesures adequades per garantir el dret a la 
participació real de la ciutadania a les sessions dels òrgans de participació 
descentralitzada. Aquestes mesures han d’incloure: - L’elaboració d’un Protocol de 
Participació Virtual que es basi en directrius i criteris clars de participació telemàtica 
per a tots els districtes. I que contempli alguna forma de participació presencial, amb 
les característiques de seguretat exigibles, per tenir en compte aquelles persones que 
no tenen accés telemàtic. - Que es garanteixin les atribucions que per normativa tenen 
els òrgans de participació. - Que es proporcioni un programari propi i de qualitat 
tecnològica per evitar els actuals problemes tècnics de connexió.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
7. –  (M1923/1457) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 

i Prevenció acorda: Revisar el pla de seguretat dels equipaments municipals, 
especialment de l’Ajuntament i dels ajuntaments de districte, amb les corresponents 
unitats de la GUB, garantint l’operativitat de les UREP en les funcions assignades, i dels 
serveis de manteniment, per tal de prevenir desperfectes a les instal·lacions municipals 
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en el marc de manifestacions i donar la protecció adequada a aquests i al personal de 
l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
8. –  (M1923/1438) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda: Que l'Ajuntament de Barcelona es faci càrrec de les despeses 
jurídiques ocasionades en concepte d'honoraris de l'Advocacia de l'Estat i aboni als 
familiars de les víctimes mortals en el tràgic atemptat d'Hipercor la quantia 
corresponent a 500 euros, després d'haver rebut la sol.licitud d'aquest import per part 
del Ministeri de Justícia.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
9. –  (M1923/1447) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda: 1. Instar l’Ajuntament de Barcelona a personar-se en les actuacions 
judicials obertes per tal de reclamar la reparació dels danys causats el passat 31 
d’octubre  per la via de responsabilitat civil, prèvia quantificació d’aquests. 2. Instar el 
responsable de l’Àrea de Seguretat de l’Ajuntament  a adoptar les mesures necessàries 
per tal d’aclarir les acusacions expressades per algun sindicat policial en el sentit que, 
des del govern municipal es va obstaculitzar l'actuació de la Guàrdia Urbana davant els 
atacs a les dependències municipals.            
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
10. –  (M1923/1459) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda: Instar el Govern municipals a: - Elaborar un primer informe sobre 
els progressos registrats fins al moment i les previsions i calendari en el desplegament i 
execució del Pacte per Barcelona i a presentar-lo a la reunió de desembre de la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
L’informe haurà d’incloure  les aplicacions fetes d’imports del Fons Covid a mesures o 
accions del Pacte i les previsions d’assignacions pressupostàries municipals de cara a 
2021. - Convertir el web instrumental utilitzat com a agenda i repositori de 
documentació en l’elaboració del Pacte per Barcelona en l’espai web obert 
d’informació, seguiment i participació en el desplegament del Pacte. D’aquesta 
manera, les entitats participants podran seguir el recorregut de les seves aportacions. -
  Designar un/a coordinador/a del seguiment del Pacte per Barcelona per part del 
Govern municipal i preveure al menys una reunió mensual de seguiment del Pacte amb 
representants dels grups municipals. - Fer efectiva la continuïtat de la Taula 
d’Economia digital, plantejada com a prec a la Comissió d’Economia i Hisenda pel grup 
Barcelona pel Canvi i acceptada pel Govern municipal.  
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
11. –  (M1923/1431) Que el Govern municipal reforci la presència policial al districte de Les 

Corts, fent especial èmfasi al barri de Pedralbes, i als barris limítrofs de Sarrià – Sant 
Gervasi, tant de dia com de nit, i que realitzi les modificacions urbanístiques 
necessàries, com la millora de l’enllumenat públic o l’ampliació de l’aparcament 
regulat, per a millorar la sensació de seguretat i convivència.  
 

12. –  (M1923/1430) Que el Govern municipal reforci els protocols de protecció de les seus 
de l'Ajuntament de Barcelona, així com un augment dels efectius, per tal d'evitar les 
incursions i els desperfectes a les dependències municipals.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
13. –  (M1923/1462) Que en la propera comissió se’ns presenti un informe amb les següents 

dades desglossades per districte: Quants òrgans de participació de districte i de barri 
s’han convocat des de l’inici de la crisi sanitària de la Covid-19? En comparació amb 
anteriors anys quants se n’han deixat de fer? En comparació amb anys anteriors quina 
variació de participants hi ha hagut? Quins sistemes s’han utilitzat per dur a terme la 
celebració d’aquests òrgans? En algun d’aquests òrgans s’ha limitat la participació dels 
ciutadans o ciutadanes?  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
14. –  (M1923/1441) Que l'Ajuntament de Barcelona es personi com a acusació particular i 

denunciant dels fets esdevinguts els dies 30 i 31 d'octubre i reclami els costos de neteja 
i danys del mobiliari i del patrimoni públic, entre d'altres, que resultin pertinents; 
identificant, a més, als causants d'aquests fets, tenint en compte que alguns d'ells han 
reconegut la seva autoria i han cridat a cometre'ls a través de les xarxes socials.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
15. –  (M1923/1448) Que el Govern Municipal demani i tingui en consideració l'opinió dels 

ciutadans  en els temes referents a les polítiques municipals més rellevants de la nostra 
ciutat.  
 

16. –  (M1923/1450) Que el Govern Municipal commemori el dia de la Constitució, el proper 
dia 6 de desembre, amb la simbologia i els actes que aquesta festivitat mereix, tenint 
en compte l’actual situació de pandèmia.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
17. –  (M1923/1458) Que el Govern municipal plantegi mesures concretes per millorar la 

situació d’inseguretat que s’està vivint a diferents districtes com Nou Barris, Sant 
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Andreu o Ciutat Vella i doni resposta a les demandes veïnals que s’estan incrementant 
en els últims dies en aquesta matèria.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
18. –  (M1923/1461) En aquest mandat quantes denúncies o queixes ha rebut l’Ajuntament 

de Barcelona per tal d’eliminar missatges amb contingut d’odi i discriminatori? Quins 
protocols s’activen davant d’aquestes denúncies? Quantes accions ha dut a terme en 
aquest mandat per tal d’eliminar missatges d’odi i discriminatoris i perseguir-los 
penalment? L’Ajuntament de Barcelona es personarà com a part en aquests casos? 
Quantes campanyes de conscienciació contra l’antisemitisme s’han endegat des 
d’aquest ajuntament?  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
19. –  (M1923/1440) Quantes sancions ha imposat la Guàrdia Urbana per incompliment de 

les mesures anti Covid-19 a la ciutat de Barcelona des del passat 30 d'octubre? Per 
quins motius? I quines altres mesures planteja l'equip de govern per tal que es 
compleixi amb la normativa?  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
20. –  (M1923/1428) 1) Per què les bases del concurs públic per a la transmissió onerosa i 

constitució d’un dret de superfície sobre el bé patrimonial situat al carrer Badajoz núm. 
11-15 (Illa Sibèria) de Barcelona, no inclouen la clàusula essencial establerta en el 
Decret d’Alcaldia S1/D2016-1419, de 19 de maig, referent a la relació econòmica i 
financera del contractista adjudicatari amb paradisos fiscals? 2) Per què no s’ha 
requerit a COYOACAN INVEST, SL, societat unipersonal constituïda en 2018 per 
Mediacable, Servicios de Producció, SL, ambdues societats administrades pel Sr. Jaume 
Roures Llop, per tal que presenti una declaració responsable sobre si compleix aquesta 
clàusula? 3) No pensa el Govern municipal que caldria requerir la presentació a 
l’adjudicatari de la declaració esmentada abans que se li concedeixi la corresponent 
llicència d’edificació?  
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
21. –  (M1923/1442) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 

aprovada en la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció de juny de 2020, amb el contingut següent: (M1923/982) La Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1.- La 
publicació de la relació de la contractació menor de l’Ajuntament de Barcelona i de les 
seves empreses municipals durant els quinze dies posteriors a la finalització de cada 
trimestre. 2.- La reserva de la contractació menor per aquells casos en què existeixi una 
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situació puntual i l’ús de procediments oberts, com el procediment obert simplificat 
sumari o obert simplificat, en la resta de prestacions que tinguin caràcter recurrent. 3.- 
La pràctica desaparició de les autoritzacions de despesa genèriques i les bestretes de 
caixa fixa, limitant el seu ús a situacions molt puntuals i amb caràcter residual. 4.- La no 
invitació a participar en la contractació directa a empreses que estan sent investigades 
per corrupció en matèria de contractació pública.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
22. –  (M1923/1449) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Seguretat i Prevenció de 
gener de 2020 amb el redactat següent: (M1923/488) La Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció insta el Govern municipal a 
impulsar accions estratègiques de Seguretat viària per al compliment de la normativa 
vigent sobre la regulació de vehicles de mobilitat personal (VMP) així com la seva 
ampliació i incorporació al Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022, presentat el passat 
mes de novembre.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
23. –  (M1923/1443) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció de febrer de 2020 amb el següent contingut: (M1923/618) La Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció constata la 
persistència del fenomen dels punts de tràfic de drogues en edificis d’habitatges i 
manifesta la seva profunda preocupació, pel que insta els governs municipal i de la 
Generalitat a elaborar i a presentar un nou pla específic per lluitar contra aquest 
fenomen en el marc del pla estratègic Barcelona Ciutat Segura.  
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 


