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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE FEBRER DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 22 de gener de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)

1. – Nou model de servei i de gestió de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Informesc)
Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

2. – (4070/2019  (ICUB))  ATORGAR  la  Medalla  d’Or  al  Mèrit  Científic  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, a la Facultat de Nàutica de Barcelona, en el seu 250è aniversari, per la seva
actuació  formativa  i  docent  de  qualitat  reconeguda  amb  l’objectiu  de  formar
professionals altament qualificats i per la seva contribució a fer de Barcelona una
capital marítima.

3. – (65-2020)  MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del  Consell  Plenari  del  21 de desembre de
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial  de Llocs de Treball,  tal  i  com es detalla als
annexos. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web
municipal.

4. – (2019/147) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública
del Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació Internacional,
aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció de 20 de novembre de 2019, d’acord amb l’informe
que obra a l’expedient i es dona per reproduït a efectes de motivació. INCORPORAR les
al·legacions estimades en el text que se sotmet a aprovació definitiva. APROVAR
definitivament el Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació
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Internacional. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta
Municipal i al web municipal. APROVAR el canvi de denominació del Consell, de
Consell Municipal de Cooperació internacional per al desenvolupament a Consell
Municipal de Cooperació internacional.

5. – (156/2019  DSAJ)  RESOLDRE  les  al·legacions  formulades  durant  el  període  d’exposició
pública del Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022 de Barcelona, aprovat inicialment
per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció de 20 de novembre de 2019, d’acord amb l’informe que figura a l’expedient
i es dona per reproduït a efectes de motivació. INCORPORAR les al·legacions estimades
en el text que se sotmet a aprovació definitiva. APROVAR definitivament el Pla Local
de Seguretat Viària 2019-2022 de Barcelona. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

6. – (1020/18) INICIAR l'expedient per a resolució del contracte número 18003968L10,
adjudicat en data 10 de maig de 2019, per un import màxim de 6.109.022,44 euros
(IVA  inclòs)  a  l’empresa  TEMPO  FACILITY  SERVICES,  SLU  amb  NIF  B66226234  que  té
per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i  recollida  selectiva  dels  edificis  i  locals
municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 10: Districte de Sant Martí) de
conformitat  amb  l’establert  als  articles  191,  201  i  211  de  la  llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i als articles 99.1 i 109 i següents del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la
Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  i  vist  l’informe  de  la  unitat  que
s’incorpora  al  l’expedient;  RATIFICAR  les  actuacions  preparatòries  efectuades;
FACULTAR la Comissió de Govern per tal d’adoptar l’acord de resolució del contracte i
aprovar, en virtut del que preveuen els articles 203 i següents de la LCSP, la
modificació  del  contracte  18003968L01  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de
neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents
Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació
pública sostenible (Lot 1: Districte de Ciutat Vella i Gerència de Recursos), adjudicat a
SERVICIOS  OPERATIVOS  INTERNOS,  SAU  amb  NIF  A43057124,  per  tal  d’incloure  en
aquest últim els edificis corresponents al contracte objecte de resolució fins a l’inici de
l’execució del nou contracte que l’ha de substituir.

Proposicionsc)
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V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. – (M1923/584) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda PRIMER.- Crear un grup de treball, dins del marc del
Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals, per impulsar, en el termini
de 12 mesos,  una modificació de l’Ordenança de protecció,  tinença i  venda d’animals
(PTVA)  en  el  sentit  de  regular  o  prohibir  la  venda  d’animals  exòtics  a  Barcelona.
SEGON.-  Realitzar  una  campanya  informativa  per  tal  d’evitar  l’adquisició  d’animals
exòtics  i  per  fomentar  les  adopcions  d’aquells  exemplars  que  es  trobin  en
dependències  municipals  o  d’entitats  col·laboradores  i  que  no  sigui  possible
reintroduïr en el seu hàbitat.  TERCER.- Garantir la traçabilitat de la informació dels
exemplars rescatats per organismes públics i/o privats en col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona.

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/607) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda que pel Govern municipal es procedeixi a la instal·lació de vídeo
vigilància en els punts més conflictius de a ciutat com un software actualitzat i
aprofitant les possibilitats que la tecnologia 5G ofereix.

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/597) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar el Govern municipal a presentar, en el termini de sis mesos, un
informe per impulsar les accions estratègiques i executives necessàries per a la
implementació de la "justícia local o de proximitat" en desenvolupament de les
competències pròpies de Barcelona.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

10. – (M1923/618) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció manifesta la seva profunda preocupació per la persistència del fenomen
dels narcopisos i, davant la insuficiència de la resposta que ha rebut per part de les
Administracions fins al moment, insta el Govern Municipal a elaborar i presentar dins
el termini de 3 mesos un nou pla específic per lluitar contra aquest fenomen.
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Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/615) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: - Que en les reunions del Pla Estratègic Barcelona Ciutat Segura
també  hi  assisteixin  representants  dels  grups  municipals  de  l’oposició.  -  Que  cada
informe sorgit del Pla Estratègic Barcelona Ciutat Segura sigui debatut en la següent
comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. - Que
s’elevi  al  Govern  de  l’Estat  la  petició  de  revisió  del  codi  penal  en  referència  a  la
multireincidència.  -  Que  s’elabori  un  informe  sobre  la  funció  del  jutjat  de  guàrdia  de
furts  de  Barcelona,  tot  garantint  la  seva  continuïtat  i  l’obertura  d’un  segon  jutjat,  tot
reclamant  al  Departament  de  Justícia  de  Catalunya  i  al  Ministeri  de  Justícia  que  se’ls
doti de recursos propis.

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/585) Que el govern municipal convoqui la comissió tècnica per tal d'avaluar
els llocs de treball incorporats dins la Relació de Llocs de treball (RLT).

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/617) Que el Govern Municipal iniciï de manera immediata una campanya que
posi el focus en donar a conèixer i fer complir les normes de seguretat viària de tal
manera que els vehicles de mobilitat personal no circulin per les voreres i posin en risc
la seguretat dels vianants. Que també impulsi una campanya sancionadora que sigui
prioritària per la Guàrdia Urbana i que duri, com a mínim un any,  i que vagi
acompanyada d’una campanya comunicativa que expliqui les normes vigents. I que els
ingressos fruit d’aquestes sancions es destinin a fer inversions de millora a la xarxa de
carrils bici, així com la implementació de mesures que millorin la seguretat viària de la
ciutat.

14. – (M1923/616)  Que  el  Govern  Municipal  prioritzi  dins  les  seves  línies  d’actuació
potenciar  l’increment  de  la  incorporació  de  dones  a  la  plantilla  de  Bomber/SPEIS  de
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  per  fer-ho  incrementi  els  recursos  existents  per  a
campanyes de sensibilització adreçades a l’educació secundària i post obligatòria i a la
població en edat laboral, per tal que augmenti la representativitat i la visibilitat de les
dones en el col·lectiu de Bombers de la ciutat. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/609) Que el Govern municipal precedeixi a la creació de l'Oficina d'Assumptes
Gitanos per a la defensa dels drets, les llibertats i la cultura gitana a Barcelona.
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Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/599) Que el Govern Municipal elabori un mapa delictiu de la ciutat de
Barcelona que reculli tots els punts conflictius existents i que sigui revisat
trimestralment.

17. – (M1923/600)  Instar  el  Govern  Municipal  a  que  el  Comitè  d’Ètica,  en  el  termini  de  2
mesos, presenti, en Comissió o Plenari, previ Informe de la Comissió de Govern la
memòria anual de la seva activitat corresponent a l’exercici 2018 i 2019.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

18. – (M1923/613) Instar el Govern municipal a encarregar una auditoria tècnica externa
sobre el cost del serveis d'assessorament jurídic de l'OND i sobre les possibles
duplicitats en els serveis d'assessorament jurídic especialitzat proporcionat des de
diferent instàncies municipals i les millors alternatives organitzatives per a eliminar-
les, presentant les conclusions d'aquest informe a aquesta Comissió en un termini
màxim de tres mesos.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/586) Quina estratègia té l'actual Govern municipal sobre la relació a mantenir
amb el nou executiu espanyol per tal de resoldre els incompliments repetits d'aquest
amb  Barcelona, així com donar resposta a les noves demandes i necessitats de la
ciutat?

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/611) Quin número d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, a data 30 de
gener de 2020, s'ha acollit a la jubilació anticipada?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

21. – (M1923/614) Quines mesures específiques ha pres o té la intenció de prendre
l'Ajuntament per incrementar la presència policial als barris del nord de la ciutat a les
nits? En especial, quines mesures es contemplen per aturar el tall sistemàtic de la
Meridiana?
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Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/612) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució del prec acceptat a
la Comissió de setembre de 2019 amb el contingut següent: (M1923/68) Que el
Govern municipal procedeixi a l'inici del procés d'elaboració d'un nou reglament de
medalles i honors de la ciutat.

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


