
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, TERRITORI I FUNCIÓ PÚBLICA 

  

Dia: 16 de març de 2011 
Hora: 9,30 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.- Barcelona WiFi. Balanç i evolució del projecte. 

d) Compareixences Govern municipal 

Del Grup Municipal PP: 

2.- (M0711/13436) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre les 
conclusions de l'informe pericial de l'accident que es va produir el 17 de juliol de 2010 a l'atracció 
"El Pèndol" del Parc d'Atraccions del Tibidabo, de les possibles conseqüències legals per 
l'Ajuntament de Barcelona i de la situació patrimonial del parc. 

III) Propostes a dictaminar 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

3.- ATORGAR la Medalla d'Honor de Barcelona 2011 als ciutadans, ciutadanes i entitats que 
proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, com a mereixedors d'aquest 
guardó per les seves virtuts i valors cívics i perquè han contribuït amb els seu esforç, cadascun des 
del seu àmbit d'actuació, al desenvolupament de la consciència ciutadana. Per l’àmbit de Ciutat: 
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Sr. José Llorens Cervera "Don Chufo", Sr. Jordi 
Porta i Ribalta, Sra. Maria Agustina Solé i Riumalló i Sra. Elvira Vázquez Manchón. A iniciativa dels 
Consells de Districte: Ciutat Vella, a l’Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla i a 
l’Associació de Veïns del Carrer de la Cera. Eixample, a la Cavalcada dels Tres Tombs i al Club de 
Bàsquet del Roser. Sants-Montjuïc, a la Parròquia de la Mare de Déu de Port i a Sants 3 Ràdio. 
Les Corts, a la Sra. Carme Magí de Mou-te i a la Federació Plataforma d’Entitats de persones amb 
discapacitat del dte. de les Corts. Sarrià-Sant Gervasi, al Sr. Artur Ángel Góngora i a la Colla Antiga 
de Sant Medir. Gràcia, al Agrupament Escolta Jaume I del Coll i a la Sra. Conxa García i Segarra. 
Horta-Guinardó, a FOC, Diables del Carmel i al Sr. Agustí Xifre Navarro. Nou Barris, Grup de 
Dones en Forma i a la Sra. Maria Ruiz Martos. Sant Andreu, a la Sra. Carmina Álvarez i a la Jarra 
Azul. Sant Martí, a la Sra. Dolors Baqué i Palomera i al Sr. Eduard Miró i Saladrigues. 

4.- DESIGNAR la Sra. Montserrat Mascaró i Altimiras membre del Patronat de la Fundació Privada 
Julio Muñoz Ramonet. 

 
IV) Part decisòria / Executiva 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
c) Proposicions 
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V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

Del Grup Municipal CIU: 

5.- (M0711/13426) La Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública acorda: 1.- Instar al 
Govern municipal a retirar-se del procediment abreujat n.75/2010, tramitat davant el Jutjat penal n.7 
de Barcelona. 2.- Retirar l'acusació mantinguda contra Vilaweb, abans del dia assenyalat per la 
celebració del judici oral, és a dir, abans del 29 de març de 2011, i 3.- Notificar al Jutjat penal n.7 de 
Barcelona el present acord de la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona. 

Del Grup Municipal PP: 

6.- (M0711/13437) La Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública acorda: 1.- Reprovar el 
Govern municipal per no constituir la Comissió d'Investigació de Ciutat Vella després de 3 mesos 
d'haver estat aprovada i haver estat sol·licitada la seva convocatòria per dues cinquenes parts dels 
seus membres. 2.- Constituir abans de 72 hores la Comissió d'Investigació de Ciutat Vella per tal 
de procedir a la seva constitució i a l'aprovació del Pla de treball i del calendari de sessions. 

Del Grup Municipal ERC: 

7.- (M0711/13422) La Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública acorda: 1. Manifestar la 
voluntat de l'Ajuntament de Barcelona de recolzar les activitats de millora de la participació i 
d'aprofundiment democràtic endegades des del teixit associatiu de la ciutat, atès el paper que 
desenvolupen les entitats com agents vertebradors de la societat i afavoridors de la cohesió social. 
2. Sol·licitar un dictamen al Consell de Ciutat sobre l'oportunitat de l'Ajuntament de Barcelona de 
cedir espais o equipaments públics, sempre que no impliqui lesió del principi d'eficàcia de l'actuació 
administrativa, pel correcte desenvolupament de consultes ciutadanes organitzades pel teixit 
associatiu de la ciutat. 3. Fer una crida a tots els barcelonins i barcelonines a participar a la 
consulta ciutadana sobre la independència de Catalunya organitzada pel teixit associatiu, veïnal i 
per milers de voluntaris de Barcelona, que es durà a terme el 10 d'abril. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 

Del Grup Municipal PP: 

8.- (M0711/13438) Que el Govern municipal retiri l'exposició "Barcelona direccions" i la campanya 
de comunicació associada, per considerar que el seu cost, xifrat en 780.000 € es excessiu en el 
moment de greu crisi econòmica en el que ens trobem, en el qual els recursos públics s'haurien 
d'adreçar a polítiques socials i d'impuls a l'activitat econòmica. Sol·licitem conèixer, en el curs de la 
reunió, el detall de partides i imports que han permès al Govern municipal xifrar el cost de la 
campanya en 780.000 €, així com el règim de contractació de l'esmentada campanya i els motius 
per fer-ho. 

d) Preguntes 

Del Grup Municipal CIU: 

9.- (M0711/13427) Quines campanyes publicitàries ha encarregat l'Ajuntament de Barcelona des 
de l'ú de gener de 2011 i quines té previst encarregar d'aquí al final del mandat? Sol·licitem que 
se'ns detalli el nom de cadascuna de les campanyes, la seva durada, i el seu cost (incloent el de 
contractació, creativitat i realització, inserció, difusió i distribució)? 

10.- (M0711/13428) En relació a l'exposició "Barcelona Direccions": quin ha estat el nombre total de 
contractacions realitzades fins arribar a 780.000 € (desglossat pels diferents conceptes de 
creativitat, disseny, producció, operacions, difusió, etc. de que es composa l'exposició)? Quin ha 
estat el nombre total de proveïdors implicats en la producció de l'exposició (especificant el nom del 
proveïdor, l'objecte de la contractació i l'import de la mateixa)? I quin o quins han estat els 
organismes o empreses municipals responsables de cadascuna d'aquestes contractacions? 
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Del Grup Municipal PP:

11.- (M0711/13439) 1.- Quantes altes i baixes de personal s'han produït al Grup Ajuntament en els 
darrers vuit mesos indicant respecte a les altes les persones nomenades i els llocs de treball que 
han ocupat, tot indicant les persones que s'han reincorporat per tenir reserva de plaça, les 
persones que s'han incorporat mitjançant un procés de selecció, per lliure designació o com a 
personal eventual. Interessa saber respecte a les persones que s'han reincorporat per tenir reserva 
de plaça de quina Administració provenen o de quina situació administrativa i en quina situació han 
quedat les persones que estaven ocupant dits llocs de treball. 2.- Sol·licitem disposar, al llarg de la 
reunió, d'una còpia escrita de la resposta que es doni en Comissió. 

Del Grup Municipal ERC: 

12.- (M0711/13423) Quin és el capteniment del Govern municipal vers les explicacions donades a 
la comissió de treball pel seguiment del PAM 2008-2011 del Consell de Ciutat per tal d'esmenar o 
justificar els errors i imprecisions detectats en la documentació subministrada per dur a terme el 
seguiment del compliment del PAM 2008-2011? 

13.- (M0711/13424) Quin és el capteniment del Govern municipal vers els constants i flagrants 
incompliments del Reglament d'Usos de la Llengua Catalana de l'Ajuntament de Barcelona en 
diversos materials editats per l'Ajuntament de Barcelona? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

Del Grup Municipal ERC: 

14.- (M0711/13425) Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès a la Comissió de Presidència, 
Territori i Funció Pública en data 1 de desembre de 2010 amb el contingut següent: (M0711/11880) 
Que es busqui l'acord, en el marc de l'Acord Cívic per una Barcelona Neta i Sostenible, per a 
l'accés lliure als WC dels locals de pública concurrència, oferint una reducció del 10% en el preu 
públic de recollida de residus comercials per a tots els locals que s'adhereixin a la iniciativa. 

VI) Mocions 
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