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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  20 de març de  2019 

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.-  Implementació de la Policia de Barri. 

 

2.-  Pla de formació interna en drets humans i diversitat 2017-2019. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

3.-  (M1519/11132) Que comparegui el responsable del govern municipal per a oferir informació 

sobre el grau de compliment de les mesures derivades tant del conjunt de proposicions 

aprovades en aquesta Comissió durant el present mandat, com dels precs acceptats. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.-  (M1519/11124) Que comparegui el responsable del govern municipal per informar sobre el 

compliment per part de l'Ajuntament de Barcelona (incloent els seus districtes, empreses, 

entitats públiques empresarials, consorcis i instituts) d'allò establert a l'article 50 de la Llei 

Orgànica de Règim Electoral General, amb especial menció a: 1. Les campanyes publicitàries 

que tenia previst realitzar el govern municipal en el període comprès entre el 5 de març (data 

que es va publicar al BOE el Reial Decret 129/2019, de 4 de març, de dissolució del Congrés 

dels Diputats i del Senat i de la celebració d'eleccions generals) i el 26 de maig (data prevista 

per a la celebració de les eleccions municipals) indicant, el total de campanyes publicitàries 

previstes, quines han sigut o seran objecte d'anul·lació i quines es mantindran. 2. Els continguts 

web. 3. La web de l'Alcaldessa. 4. Les exposicions. 5. L'ús de les xarxes socials. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 14 de març de 2019, que designa la Comissió encarregada 

d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents i Vocals que hauran de 

constituir les Meses Electorals, formada per les persones següents: Presidenta: Gerenta de 

Recursos o persona en qui delegui; Secretari: Secretari General de l'Ajuntament, o persona en 

qui delegui; i Vocals: Director de serveis de Secretaria General o persona en qui delegui i el 

Cap de Departament de Població o persona en qui delegui; i fixa el dia 30 de març a les 9.00 

hores a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª Planta), per a la 

celebració de l'esmentat sorteig. 

 

6.-  (2019/197) ATORGAR  la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a la Fundació Privada Casino l’Aliança 

del Poblenou, per la seva trajectòria de 150 anys en favor de la difusió de la cultura, de la 

transmissió dels valors cívics i ciutadans i com a element referencial del barri del Poblenou i del 

conjunt de la ciutat. 

 

7.-  (EM 2018-12/20) INCORPORAR les modificacions de l’article 3 dels estatuts de l’Institut 

Municipal d’Urbanisme  i de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació d’acord amb 

l’informe que consta a l’expedient; APROVAR definitivament la modificació dels articles que 

s'indiquen a continuació dels estatuts dels ens instrumentals de l'Ajuntament de Barcelona, de 

conformitat amb la Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de 

l'Ajuntament de Barcelona aprovada per la Comissió de Govern del dia 26 de juliol de 2018, 

amb el redactat que consta a l'expedient: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

(articles 1, 2 i 5), Institut Municipal d'Informàtica (articles 1 i 2), Institut Municipal d'Hisenda 

(articles 1 i 2), Institut Municipal de Mercats (articles 1 i 2), Institut Municipal d'Educació 

(articles 1 i 2), Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (articles 1 i 2), Institut 

Barcelona Esports (articles 1 i 2), Institut Municipal de Serveis Socials (articles 1 i 2), Institut 

Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (articles 3 i 4), Institut de Cultura (articles 1 i 3), 

Fundació Mies Van Der Rohe (articles 1 i 3), Institut Municipal de Parcs i Jardins (articles 1 i 

3), Institut Municipal d'Urbanisme (articles 1, 3, 4 i 22), Barcelona de Serveis Municipals, SA 

(articles 1 i 2), Informació i Comunicació de Barcelona, SA (article 2), Barcelona Activa, SAU 

(articles 1 i 3), Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (articles 1 i 2 i s’introdueix l’article 

2 bis), Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (s’introdueix l’article 1 bis i es modifica l’article 2) i  

Foment de Ciutat, SA (articles 1, 2, 3 i s’introdueix l’article 2 bis); FACULTAR indistintament, 

el/la President/a i el/la Secretari/a de cada entitat per a que puguin efectuar tots els tràmits 

adients per a la plena efectivitat d’aquest acord; PUBLICAR aquest acord i l’esmentada 

modificació dels articles dels estatuts al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta 

Municipal i inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

8.-  (345/2018 (114-2018) DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el dia 22 de novembre 

de 2018 pel membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. de TIP 16956, contra 

l’acord del Plenari del Consell Municipal de 28 de setembre de 2018 pel qual es va inadmetre a 

tràmit la seva sol·licitud de medalla d’honor al sofriment, en la categoria d’argent, per uns fets 

que van succeir l’any 1983, atès que, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient el 

contingut dels quals es dóna per reproduït als efectes previstos a l’article 86.6 de la Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, 

no ha formulat cap al·legació que pugui desvirtuar l’acord impugnat i qualsevol acció que es 

pogués derivar d’aquells fets es troba prescrita a la vista del que disposen els articles 121-20 de 

la Llei 29/2002, de 30 de desembre, del Codi Civil de Catalunya i 1964 del Codi Civil estatal. 

 

9.-  (227/2019) ESMENAR l’annex 1 i 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 

que consten a l’expedient; MODIFICAR l’annex 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari de 21 de 

desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 

detalla als annexos que consten a l’expedient; PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la 

Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

10.-  (292/19) APROVAR l’acord relatiu a les aportacions econòmiques als grups municipals de 

l’Ajuntament de Barcelona, en els termes recollits en el document que consta a l'expedient; 

PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web 

municipal. 

 

11.-  (1184/2018) APROVAR definitivament la modificació dels límits territorials dels deu districtes 

de la ciutat de Barcelona, en els termes que s’indiquen en el document que consta a l’expedient 

annex; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i 

al web municipal. 

 

12.-  (449/19) APROVAR la pròrroga del II Pla d’Igualtat entre dones i homes pel període 2015-

2019 de l’Ajuntament de Barcelona fins al 27 de setembre de 2019 i les propostes de la 

comissió paritària de seguiment del II Pla d’Igualtat en matèria de Bretxa salarial. 

 

13.-  (2019/112) APROVAR  l’expedient 2019/112 de reconeixement de crèdit per un import de 

32.137,60 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de la Fundació Jaume 

Bofill, amb CIF G08241036 i no reconegudes en l’exercici que li corresponien. 

AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 

32.137,60 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor 

de Fundació Jaume Bofill, amb CIF G08241036. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

14.-  (008/2019 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora Mercè Amat i Riera, 

la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sarrià-Sant Gervasi -per al 

qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de 18 de febrer de 2019, passant-lo a exercir en 

règim de dedicació parcial en un percentatge del 50% per resolució del Regidor del Districte de 

26 de febrer de 2019- i l’activitat privada per compte propi de serveis lingüístics, traducció i 

interpretació. 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. 
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c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/11146) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Condemnar l'atac que l'Ajuntament de Barcelona va patir la matinada del 

dijous 14 de març quan un grup d'encaputxats va despenjar el llaç groc que per decisió de la 

Junta de Portaveus del Consell Plenari de l'Ajuntament penjava en el balcó de la façana que 

dóna a la plaça Sant Jaume. - Que l'Ajuntament de Barcelona presenti una denúncia contra els 

protagonistes de l'acció que van ser identificats per la Guàrdia Urbana. - Que l'Ajuntament de 

Barcelona posi en marxa totes les iniciatives necessàries per tal que els llaços grocs en denúncia 

per la situació en la que es troben els presos polítics continuïn a les façanes de l'Ajuntament de 

Barcelona i de les seus de districte tal com es va aprovar en Junta de Portaveus del Consell 

Plenari de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/11140) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el govern informi del resultat econòmic de betevé (Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA) i presenti per al seu debat amb la resta de forces polítiques un 

pla amb l'objectiu de garantir la viabilitat econòmica i la continuïtat de la societat municipal. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/11150) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Que el govern municipal encarregui, de manera immediata, un informe 

concloent als serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona per tal de saber si cal retirar aquesta 

campanya institucional sobre guanys obtinguts al web i en d'altres suports. 2. Que el govern 

municipal informi en el marc d'aquesta comissió del cost que ha tingut aquesta campanya i tots 

els elements de difusió editats o publicitats en aquest sentit. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/11133) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta l'Ajuntament a elaborar un protocol de cessió d'espais i equipaments municipals 

que sancioni els discursos d'odi contra qualsevol col·lectiu, i sancioni els atacs LGTBIfòbics, 

masclistes o discriminatoris. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/11125) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el govern municipal a encarregar i realitzar de forma immediata una 

auditoria sobre la facturació de Cementiris dels darrers quatre anys, amb la finalitat de detectar 

les presumptes irregularitats de facturació denunciades per l'Informe Anual de la Sindica. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/11123) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que s'asseguri la subrogació de les treballadores del servei d'atenció 

telefònica ciutadana i serveis diferits de la direcció de serveis d'informació ciutadana de 

l'Ajuntament de Barcelona. Alhora, que se'ls atorgui la categoria laboral de gestors ja que 

desenvolupen tasques específiques de gestió que només es poden resoldre a través d'aquest 

servei. Tenint en compte la precarietat, com a conseqüència -entre d'altres- de la temporalitat 

que existeix en aquest servei -on una gran majoria són dones- i el compromís que teòricament 

expressa l'Ajuntament en relació a la situació laboral de les dones, demanem que s'asseguri un 

augment de la contractació a temps complet ja que la situació actual aprofundeix en la 

precarietat laboral de les dones a la ciutat. Finalment, demanem que s'asseguri una presència de 

les treballadores en l'avaluació de la implementació de les diferents condicions laborals per 

assegurar que l'Ajuntament fa un seguiment acurat de quina és la seva situació, així com també 

que es desenvolupin avaluacions de riscos psicosocials amb la participació del mateix 

Ajuntament per assegurar el correcte funcionament del servei, així com la situació de les 

mateixes treballadores. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/11141) Que es procedeixi per part del govern municipal a al suspensió dels efectes del 

decret de l'Alcaldia pel que es transforma la USP en UREP. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/11151) Que es prenguin les mesures d'acció positiva que siguin pertinents, en el marc 

de compliment del II Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Barcelona, per garantir l'accés i fer del 

cos de la Guàrdia Urbana un reflex de la societat, deixant enrere l'actual 10% de presència 

femenina al cos, i alhora facilitant les opcions de promoció interna en l'escala de comandament. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/11134) Que el govern municipal deixi sense efecte el decret d'alcaldia en virtut del 

qual s'elimina la Unitat de Suport Policial de la Guàrdia Urbana de Barcelona tot revertint les 

conseqüències de la seva aplicació en el termini més breu possible. 

 

24.-  (M1519/11135) Que s'implementi de manera urgent un pla integral d'intervenció immediata per 

a l'abordatge del creixent fenomen d'inseguretat i incivisme que es pateix al barri del Poble Sec, 

tot oferint respostes i solucions concretes a les demandes veïnals expressades tant a nivell 

particular com a través de la interlocució que exerceixen les diferents AAVV. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

25.-  (M1519/11147) En quina situació es troba la negociació sobre el nou contracte programa de 

Betevé i quan està previst que s'aprovi? 
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26.-  (M1519/11148) S'han donat casos d'armilles antibales i municions defectuoses? En cas de ser 

cert, a què seria degut? 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

27.-  (M1519/11142) Quantes persones de les 2000 que han sol·licitat asil a Catalunya estan a 

Barcelona sense rebre atenció? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

28.-  (M1519/11152) Té previst el govern municipal desenvolupar la pàgina web que ha de posar en 

coneixement de l'administració els delictes d'odi que es produeixin a la ciutat, per tal que el 

consistori pugui estudiar la possibilitat d'emprendre accions legals i així refermar el compromís 

de Barcelona en la lluita contra les conductes violentes, feixistes i xenòfobes, i fer-ho abans que 

acabi el mandat? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

29.-  (M1519/11126) Quin personal de l'Ajuntament de Barcelona (diferenciat si es tracta de 

funcionaris o laborals) va fer vaga el passat 21 de febrer i el 8 de març, indicant així mateix el 

detall de càrrecs de confiança, membres del govern municipal i càrrecs electes? Facilitar la 

informació detallant la seva adscripció, ja sigui a l'Ajuntament, als Districtes, empreses, 

consorcis, instituts o entitats públiques empresarials i, respecte a les persones que van fer vaga, 

detallar quin ha estat el cost total i si existeix previsió de descomptar l'import corresponent al 

dia de vaga, indicant quin seria el destí de la partida. 

 

30.-  (M1519/11127) Quines persones i càrrecs de responsabilitat de l'Ajuntament van autoritzar el 

tall i la instal·lació d'una pantalla al carrer Diputació, entre els carrers Pau Claris i Bruc, el 

passat 26 de febrer? Quins informes previs es van emetre, tant els serveis tècnics del Districte 

com de la Guàrdia Urbana, i altres, justificant aquestes autoritzacions? En quina data aquestes 

autoritzacions per tallar la via pública i instal·lar una pantalla van ser sol·licitades i concedides? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

31.-  (M1519/11149) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

(M1519/10163) aprovada a la Comissió de Presidència, Dret de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció del mes de desembre de 2018 en la que es deia: La Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1.- Que es 

presenti en la propera Comissió de Presidència un informe sobre el desplegament de la Policia 

de Barri amb els objectius assolits, les tasques dutes a terme, la percepció dins del cos i la 

percepció entre els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 2.- Que la Policia de Barri es coordini 

adequadament amb les altres unitats de la Guàrdia Urbana, especialment amb les Unitats de nit. 

3.- Que es doti a la Policia de Barri dels adequats recursos materials i estructurals. 4.- Que per 

tal de dotar a la Policia de Barri d’agents que no es desatenguin altres districtes. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 


