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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 12 de juliol de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 12 de juliol de 2017, s’hi reuneix 

la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ, sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi 

assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà, Gala 

Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Martí i Galbis, Francisco 

Sierra López, Santiago Alonso Beltrán, Trini Capdevila i Burniol, Jordi Coronas i Martorell, 

Carmen Andrés Añón, Ángeles Esteller Ruedas, i Gerard Ardanuy i Mata, assistits per 

l’assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general, i 

certifica. 

 

També hi són presents les Imes Sres. Laura Pérez Castaño, Maria Magdalena Barceló Verea, 

Montserrat Benedí i Altés, Maria Rovira i Torrens; la Sra. Águeda Bañón Pérez, directora de 

Comunicació; i els Srs. Amadeu Recasens Brunet, comissionat de Seguretat, i Francisco 

Rodríguez Jiménez, gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica. 

 

S’obre la sessió a les 10.10 hores. 

 

La presidenta informa que a les 12 del migdia des de protocol de l’Ajuntament es convoca un 

minut de silenci a la plaça de Sant Jaume pels 20 anys de l’atemptat i assassinat de Miguel 

Ángel Blanco. Comenta que a aquesta hora, doncs, se suspendrà la sessió 5 o 10 minuts. 

Comenta que s’ha rebut excusa formal per part del tinent d’alcalde Collboni, que no assistirà a 

la sessió perquè és fora de Barcelona per qüestions d’agenda del govern. 

Pel que fa als punts de l’ordre del dia, indica que el PP demana que el punt 26, que és una 

proposició de seguiment, es pugui tractar després del punt 15, és a dir, després de l’apartat de 

proposicions. 

Finalment, proposa de tractar conjuntament els punts 4 i 22, i també els punts 12 i 23. 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 S’aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

1.-  (372/17)  

Del gerent municipal, de 30 de juny de 2017, que adjudica a la Fundació Presme el contracte 

que té per objecte el Servei Prepara’t, d’acompanyament i tutorització per a facilitar l’accés a 

universitat i/o cicles de grau mitjà o superio, d’adolescents i joves que acaben d’arribar a 

Barcelona provinents de famílies reagrupades, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 

44.815,00 euros. 
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2.-  (20172024) Districte de Ciutat Vella 

Del gerent municipal, de 16 de juny de 2017, que adjudica a Autocares Ravigo, SL el contracte 

relatiu al servei bus llançadora del Hospital del Mar - Hospital de l’Esperança, per als exercicis 

2017-2018, i per un import de 69.283,50 euros.  

 

3.-  (698/17)  

Del gerent municipal, de 26 de juny de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació de preproducció, producció i postproducció d’espots per a les 

campanyes de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2017-2018, i per un 

import de 242.000,00 euros. 

 

4.-  (20174192)  

Del gerent municipal, de 30 de juny de 2017, que aprova el Plec de clàusules i autoritza la 

despesa del contracte relatiu a les obres de manteniment, reforma de locals i millores dels 

edificis adscrits a la Gerència de Seguretat i Prevenció, per als exercicis 2017-2018, i per un 

import de 459.800,00 euros. 

 

5.-  (20174239)  

Del gerent municipal, de 30 de juny de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l’expedient de contractació del servei d’implementació d’un programa de 

prevenció de les violències, amb joves i adolescents en centres educatius, per als exercicis 

2017-2018, i per un import de 124.872,00 euros. 

 

6.-  (69/2017-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 15 de juny de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 (família General) adscrit al 

Departament de Comunicació (Gerència del Districte de Sants-Montjuïc) 

 

7.-  (70/2017-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 15 de juny de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 (família General) adscrit al 

Departament de Comunicació (Gerència del Districte de Gràcia) 

 

8.-  (71/2017-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 15 de juny de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 (família General) adscrit al 

Departament de Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals (Gerència del Districte de 

Sant Martí) 

 

9.-  (42/2017-L)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2017, que convoca i aprova les 

bases per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc de treball de direcció 2 (família General) 

adscrit a la Direcció de Serveis d’Anàlisi de la Direcció de Transparència i Bones Pràctiques 

(Gerència de Recursos) 

 

10.-  (753/2017)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 27 de juny de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un procés interadministratiu per a la provisió, per concurs de mèrits, d’un lloc de treball 
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de gestor/a de projecte 2 (família General) adscrit al Departament de Prevenció de Riscos 

Laborals (Gerència de Recursos Humans i Organització). 

 

11.-  (758/2017)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 27 de juny de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un procés interadministratiu per a la provisió, per concurs de mèrits, d’un lloc de treball 

de tècnic/a 2 (família Gestió i Administració) adscrit al Servei de Coordinació de Centres de la 

Direcció Executiva del Sistema Mpal. d’Arxius de la Direcció de Serveis Generals (Gerència de 

Recursos). 

 

12.-  (407/2017)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 20 de juny de 2017, que designa els membres 

de la Comissió de Selecció per a l’ampliació de la borsa de treball de la categoria d’auxiliar 

administratiu/va. 

 

13.-  (52/2017-C)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 8 de juny de 2017, que modifica el punt 5 

“Junta de Valoració” de les bases de la convocatòria 52/2017-C per a la provisió definitiva, per 

concurs de mèrits, d’un lloc de treball de tècnic/a 1 (família Serveis Jurídics), adscrit a la 

Direcció de Serveis de la Secretaria General (Gerència de Recursos). 

 

14.-  (725/2017)  

Del gerent municipal, de 15 de juny de 2017, que nomena el Sr. Xavier Martín Masip en el lloc 

de treball de gestió de projectes 1 (família General), amb nivell de destinació 26, i adscrit a la 

Gerència del Districte de Sants-Montjuïc, per haver superat la convocatòria de provisió 

mitjançant concurs núm. 32/2017-C. 

 

15.-  (763/2017)  

Del gerent de recursos humans i organització, de 22 de juny de 2017, que nomena la Sra. Ma 

Isabel Benito García en el lloc de treball de cap de secció 1 (família General), amb nivell de 

destinació 24, i adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (Gerència del 

Districte de les Corts), per haver superat la convocatòria de provisió mitjançant concurs núm. 

41/2017-C, i assignar-li el règim de plena dedicació. 

 

16.-  (793/2017)  

Del gerent municipal, de 26 de juny de 2017, que nomena el Sr. Manel Punsoda Buxó en el lloc 

de treball de director/a 2 (família General), amb nivell de destinació 28, i adscrit a la Direcció 

de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (Gerència de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència), per haver superat la convocatòria interadministrativa de provisió 

mitjançant lliure designació núm. 330/2017. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 22 de juny de 2017: 

17.-  (5/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. César Palomar Montejo (mat. 

76129) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de Tècnic 3, amb destinació a l’Àrea de Contractació de la Secretaria del Patronat Municipal 

d’Habitatge de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Dret (codi 

80.30.SJ.10), i l’activitat privada per compte propi com a advocat. No podrà ostentar, per sí 

mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa d’interessos contraris als de la 

Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats 
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pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l’Ajuntament o els seus 

organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 

jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 

no coincident amb el municipal. La present 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, 

la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 

vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

18.-  (477/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Rosell Martí 

(mat. 75559) entre la seva activitat municipal com a personal eventual, amb destinació al Grup 

Municipal Demòcrata on ocupa el lloc de treball de Tècnica 2 (80.20.PO.10), i l’activitat 

privada per compte propi d’assessorament legal (advocada). No podrà ostentar, per sí mateix ni 

mitjançant substitut, la representació i defensa d’interessos contraris als de la Corporació 

Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la 

professió en aquells assumptes o procediments en els que l’Ajuntament o els seus Organismes 

hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 

laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present 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, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

19.-  (633/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Berta Rodríguez Vilar (mat. 

76015) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Infància, 

Joventut i Gent Gran de la Gerència de Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 

(90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte propi com a periodista - comunicació. La 

dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 

a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. 

La present 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, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

20.-  (665/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura López Crespo (mat. 

75314) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al Departament d’Administració de la 

Gerència de Presidència i Economia, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i 

l’activitat privada per compte d’altri com a ajudant de cambrera a l’empresa Aramark Servicios 
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de Catering, SL. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 

laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present 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, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

21.-  (668/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miquel Nicolau Peralta (mat. 

75859) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

d’Auxiliar administratiu, amb destinació a l’Oficina d’Atenció a les Gerències de la Gerència 

de Recursos Humans i Organització, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i 

l’activitat privada per compte d’altri de Teleoperador a l’empresa Fonomarket, SA.. La 

dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 

a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. 

La present 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, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 29 de juny de 2017: 

 

22.-  (6/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Arimany Nardi (mat. 

73884) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de Tècnica superior d’Arquitectura, amb destinació a l’Àrea de Projectes i Obres 

de la Direcció de Serveis Tècnics del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, on 

desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 3 (codi 80.30.OP.20) i l’activitat privada per compte 

propi com a arquitecta, excloent del seu exercici qualsevol manifestació del mateix en el terme 

municipal de Barcelona, per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la 

privada; la seva dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal, d’altra 

banda, la present 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, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de 

lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

23.-  (82/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol•licitada per la Sra. Mònica López Ferrado (mat. 

6100138), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació a la Direcció de Màrqueting, 

Comunicació i Sistemes de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions 

pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.GA.40), i les activitats privades per compte 
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propi, concretament fent col•laboracions periodístiques i com a col•laboradora/ tutora a la 

Universitat Oberta de Catalunya. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat 

de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en 

horari no coincident amb el municipal. La present 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, 

la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 

l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 

vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

24.-  (210/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol•licitada per la Sra. Isabel Hernández Gondra 

(mat. 15050268), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la categoria 

professional de Tècnica superior de Psicologia, amb destinació al CSS Sant Martí-Verneda de 

l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de 

treball de Tècnica 3 (80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte propi de consultora 

(Professora Col•laboradora) del Grau d’Educació Social dels Estudis de Psicologia i Ciències 

de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, del 22 de febrer de 2017 al 21 de juliol del 

mateix any. Es tracta d’una activitat privada d’acord amb la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. La dedicació professional 

privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 

Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

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, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 

normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal 

o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

25.-  (689/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol•licitada pel Sr. Jordi Pascual Ferrer (mat. 

76024) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Gestió, amb destinació al Departament d’Administració de la Gerència d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.GA.30), i l’activitat 

privada per compte d’altri com a consultor a l’empresa Morou SL. La dedicació professional 

privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 

Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

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, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 

normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal 

o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

26.-  (700/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol•licitada pel Sr. Jordi Madaula Balaguer (mat. 

76070) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

d’Auxiliar administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 
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Districte de Gràcia, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada 

per compte d’altri com a dependent en una botiga de decoració. La dedicació professional 

privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 

Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

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, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 

normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal 

o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

27.-  (437/17) INICIAR l’expedient per a la contractació dels serveis d’impressió, escaneig i còpia a 

la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 17002651, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 

total de licitació de 2.079.681,60 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 

efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 

reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 

l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 1.718.745,12 euros; i import de 

l’IVA del 21% de 360.936,48 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en 

el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus, 

donades les característiques del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

28.-  (0697/17) INICIAR l’expedient per a la contractació del servei de primera acollida, serveis 

especialitzats transversals i suport SAIER amb mesures de contractació pública sostenible, amb 

núm. de contracte 17002612, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació d’1.817.486,47 euros, IVA inclòs; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques reguladores del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 

adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: 

pressupost net 1.652.260,42 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de l’IVA de 

165.226,05 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posteriors a l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

29.-  (20172031) ADJUDICAR el contracte núm. 17002262, que té per objecte Servei per al foment 

de les relacions de proximitat i el veïnatge al Districte de Ciutat Vella i de foment per 

l’ocupació, per un import de 499.138,27 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l’expedient a Progess Projectes Gestió Serveis Socials, 

amb NIF B59960526, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més 

avantatjosa, amb el següent desglossament: 447.658,27 euros (IVA inclòs) corresponen al 

servei fix, i l’import màxim de 51.480,00 euros (Iva inclòs) corresponent al servei variable pel 

preu unitari ofert, i per una durada de l’1 de juliol a 31 de desembre de 2017. DISPOSAR a 

favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os 

que s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació 

453.762,06 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de l’IVA de 45.376,21 euros. 
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REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 

recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les 

dependències del Districte de Ciutat Vella. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 6 de juliol de 2017: 

 

30.-  (85/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol•licitada pel Sr. Sergio Fernández Alarcón (mat. 

6100136), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria 

professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al Departament de Producció i 

Manteniment de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc 

de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i l’activitat privada per compte d’altri, concretament al 

servei de Taquilles del Futbol Club Barcelona. La dedicació professional privada no podrà 

superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 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, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 

circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

31.-  (09-CONV-562/2017) APROVAR l’Acord de col•laboració entre l’Ajuntament de Barcelona -

Districte de Sant Andreu- i l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja, per a l’execució de 

projectes en l’àmbit de la comunicació; FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu 

per a la signatura de l’esmentat conveni i la gerent del mateix Districte per a la signatura dels 

documents que se’n derivin; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

32.-  (86/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol•licitada per la Sra. M. Dolors Aguadé Tort (mat. 

6100152), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de Tècnic Mitjà en Enginyeria, amb destinació al Born, Centre de Cultura i 

Memòria de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de 

treball de Tècnica 4 (80.40.OP.10), i l’activitat privada per compte propi de pastissera. La 

dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 

a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. 

La present 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, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

33.-  (133/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol•licitada per la Sra. Marta Fité Avellana (mat. 

39899) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 

professional de Tècnic Mig en Educació social, amb destinació als Centres de Serveis Socials 

de Sarrià-Sant Gervasi de la Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials de l’Institut 



 

Ref:  CCP 7/17 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  13/ 7/ 2017     10: 57 
9 

Municipal de Serveis Socials de Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies del lloc de 

treball de Cap de Departament 1 (40.10.GE.10), i l’activitat pública com a Professora associada 

a temps parcial de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2016-2017 des del 21 de 

novembre de 2016 fins al 14 de setembre de 2017. La dedicació a la docència universitària serà 

a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

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, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 

normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal 

o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

34.-  (420/2017) CONVOCAR 17 places de Sotsoficial/a del Servei de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant concurs oposició, en torn de 

Promoció Interna Especial i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció. 

 

35.-  (759/2017) CONVOCAR 11 places de la categoria de Tècnic/a Mitjà/na del Servei de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant concurs 

oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

36.-  (760/2017) CONVOCAR 4 places de la categoria de Tècnic/a Superior del Servei de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant concurs oposició 

lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

37.-  (801/2017) CONVOCAR 60 places de Gestió d’Administració General mitjançant concurs 

oposició de l’Ajuntament de Barcelona, en torn de Promoció Interna Especial i APROVAR les 

bases que han de regir aquesta convocatòria; DONAR compte del present acord a la Comissió 

de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

38.-  (17-CAO-223) AUTORITZAR la contractació laboral indefinida d’una persona amb la 

categoria de Concertino, amb titulació d’un grau superior de música, especialitat violí, i amb 

experiència en funcions similars en orquestres de reconegut prestigi internacional, per a ocupar 

la plaça vacant d’aquesta categoria de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 

Catalunya, i que pertany al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, adscrit a l’Ajuntament de 

Barcelona, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern 

de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

39.-  (0848/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 771.000,00 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document a favor de Barcelona 

Activa, SA, amb NIF A58295296, per a la realització dels serveis de desenvolupament 

econòmic dintre del projecte del “Pla de Barris”. APROVAR l’encàrrec de gestió a Barcelona 

Activa, SA, amb NIF A58295296, per a la realització dels serveis de desenvolupament 

econòmic dintre del projecte del “Pla de Barris”, d’acord amb les condicions que figuren al 
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conveni mitjançant el qual es formalitza l’esmentat encàrrec. FACULTAR el Gerent Municipal 

per a la signatura del conveni. PUBLICAR l’esmentat encàrrec al Portal de transparència de 

l’Ajuntament de Barcelona, en compliment de l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) i a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

b)  Mesures de govern 

 

1.-  Oficina per la No Discriminació. 

 

El Sr. ASENS explica que es presenta una memòria del balanç del programa «Barcelona, ciutat 

de drets» i alhora també una mesura de govern vinculada a aquest mateix programa. Recorda 

que ja es va presentar poc temps abans l’estudi sobre els mecanismes municipals de garantia 

dels drets humans, en què es feia, d’una banda, una valoració de quina era la seva eficàcia per 

evitar duplicitats i disfuncions i, de l’altra, un diagnòstic. Comenta que aquest diagnòstic és la 

base d’aquesta mesura de govern, que també s’ha pogut compartir amb els grups municipals en 

diferents grups de treball. 

En primer lloc, agraeix les contribucions dels diferents grups, sobretot les de la CUP, del PSC i 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, que les han enviat per escrit, cosa que ha fet que el 

govern en pogués saber l’opinió de manera més clara. També dona les gràcies a totes les entitats 

de drets humans amb què s’ha treballat, com ara SOS Racisme, el centre Irídia, la Fundació 

Bayt al-Thaqafa, l’Observatori contra l’Homofòbia, la Unión Romaní, la Fundació Assís, etc. 

Explica que amb aquesta mesura el que es pretén és rellançar un òrgan com l’Oficina per la No 

Discriminació perquè es configuri com un servei municipal que el que pretén és assessorar, 

atendre, rebre les queixes i les denúncies dels ciutadans que hagin sentit que els seus drets han 

estat vulnerats o que han sofert alguna discriminació, mitjançar si cal i sancionar en aquells 

casos en què sigui possible. 

Assenyala que amb el rellançament de l’oficina s’ha fet una coordinació, s’han millorat les 

condicions laborals de l’equip, s’ha creat un centre de recursos de drets humans pioner a l’Estat 

i s’han abordat una sèrie d’obres que acabaran aviat i que permeten guanyar 30 m
2
 d’atenció al 

públic al local del carrer Ferran. 

Comenta que la idea és que aquest referent es pugui convertir en una oficina coneguda no tan 

sols pels ciutadans, sinó també per la mateixa Administració i els funcionaris, que la utilitzin, i 

també per les entitats que treballen en el sector. Indica que es vol col·locar en el mapa de la 

ciutat l’oficina i aprofitar tot el seu potencial. 

 

La Sra. VILA comenta que percep aquesta mesura positivament, perquè entén que avançar en la 

defensa dels drets humans i els drets fonamentals a Barcelona és positiu. Assenyala que fa 

molts anys que hi ha una oficina especialitzada en aquesta matèria, i considera que, després de 

20 anys, calia un reimpuls d’aquest servei. Tanmateix, està decebuda perquè entén que la 

mesura arriba tard i arriba després que el govern actual es trobés una feina feta d’ordenar tota 

aquesta matèria i de fer una diagnosi en el mandat anterior. Recorda que en el mandat anterior 

es va crear l’Agència pels Drets Civils i la No Discriminació, que era un òrgan que donava 

centralitat i transversalitat a les polítiques de defensa dels drets fonamentals a Barcelona. 

Afegeix que es preveia que aquest òrgan pogués dependre de l’alcaldia i tingués la centralitat 

que es mereixia aquesta temàtica.  

Constata que el govern actual ha estat dos anys fent una nova diagnosi per arribar a la conclusió 

que calen més recursos humans per abordar aquesta matèria, que cal formar més el personal del 
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consistori en aquesta matèria, que s’ha de poder atendre millor i donar a conèixer aquest servei 

a les persones que veuen vulnerats els seus drets i que, a més a més, cal ser capaços d’actuar 

d’una manera sancionadora en els casos on es tinguin competències i on la matèria ho permeti. 

Assenyala que, després de dos anys de fer bandera de la defensa dels drets humans, el govern 

presenta aquesta diagnosi i proposa reestructurar una oficina quan ja podria fer dos anys que es 

podrien haver fet aquests canvis i es podria haver millorat aquest servei. 

Fa, doncs, una crítica en el sentit que s’ha perdut un temps molt valuós, ja que s’ha estat 

repetint el que ja s’havia fet durant el mandat anterior, però, com que entén que la matèria és 

important, encoratja el govern a implementar aquesta mesura i que al cap d’uns mesos se’n 

pugui començar a veure els resultats. 

Destaca que donar a conèixer un servei com aquesta oficina té les seves dificultats, perquè és 

molt desconeguda per part de la ciutadania. Per tant, encoratja el govern a fer la feina, i espera 

que els pròxims mesos el govern pugui explicar com està funcionant. 

 

La Sra. BARCELÓ vol reafirmar el compromís de Ciutadans en la defensa i protecció dels drets 

humans i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació. També vol deixar clar que, quan el 

govern parla dels drets humans i de defensa d’aquests drets, sembla que a Barcelona mai no 

s’hagi treballat per defensar-los, quan tots els partits que han governat han treballat en aquest 

sentit. 

Comenta que, quan el govern va presentar les conclusions sobre l’Oficina per la No 

Discriminació, li faltaven dades que ara sí que es presenten en la mesura. Constata que el 

govern no presenta cap novetat respecte de l’Oficina per la No Discriminació, només el canvi 

de lloc. Comenta que en aquesta oficina hi ha dos àmbits: el de la prevenció i el de la garantia. 

Troba curiós que quan es parla de prevenció no es parli pràcticament d’educació. Constata que 

en el text només surt 5 vegades la paraula educació, mentre que l’educació és clau quan es 

treballa en prevenció, i més la prevenció en l’àmbit educatiu. Considera que és molt important 

la formació en l’acceptació de la diversitat per evitar la discriminació. Troba, doncs, sorprenent 

que amb un pressupost de més d’1 milió d’euros no hi hagi cap mesura en l’àmbit educatiu. 

Reconeix que es parla de fer campanyes divulgatives a tota la ciutat, però considera que falten 

les campanyes divulgatives a les escoles. 

D’altra banda, indica que també es parla de l’assessorament jurídic. Comenta que en la mesura 

es presenta un pressupost per a aquest assessorament jurídic. Pregunta si aquests advocats ja hi 

són o entraran de nou. Recorda que al llarg de la història s’han fet convenis entre l’Ajuntament 

de Barcelona i el Col·legi d’Advocats per donar aquest servei d’assessorament gratuït a les 

persones que ho necessiten. Vol saber, doncs, l’estat d’aquest conveni i com serà aquest 

departament d’assessorament jurídic. 

Anuncia que donarà suport a la mesura, perquè considera que qualsevol persona que pateixi una 

discriminació ha de tenir el suport de l’Administració pública, però demana dues coses al 

govern: que s’introdueixin mesures en l’àmbit educatiu per treballar la prevenció i els factors 

protectors com l’acceptació de la diversitat i que no es dupliquin les administracions i els 

departaments que hi hagi en aquesta mesura. 

 

La Sra. BENEDÍ comenta que l’OND s’ha consolidat com un servei públic a Barcelona amb 

plena col·laboració en la construcció d’una ciutat i una administració pública com a espais reals 

dels drets reconeguts, orientada sobretot a la difusió i defensa dels drets de les persones en 

general, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. 
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Indica que el seu Grup vol anar més lluny i per això va demanar al gener de 2016 que es fes una 

campanya de difusió del servei, alhora que també va sol·licitar que s’articulessin projectes 

específics per a cada col·lectiu en col·laboració amb altres actius com ara els Serveis Socials, el 

Consorci d’Educació, Barcelona Activa, casals, residències de gent gran, etc., per tal d’apropar-

los els drets i possibilitats que s’exerceixen des de cadascun d’aquests espais. 

Veu amb satisfacció que alguna cosa es vol fer en la línia que va demanar ERC, encara que no 

tot. Destaca que l’OND s’ha vist la majoria de vegades lligada solament a col·lectius amb 

especial risc de vulnerabilitat, però considera que ha de passar a ser un servei per a tothom, ja 

que els drets humans són una qüestió que afecta totes les persones. Diu que tampoc es poden 

passar per alt qüestions com la vulneració dels drets humans a les xarxes socials, amb la 

imprescindible col·laboració de la fiscalia i els cossos de seguretat. Pensa que cal elaborar 

material i guies de bones pràctiques en aquest sentit. 

Insisteix, com ha fet sempre que s’ha tractat aquest tema, en la necessitat que, juntament amb el 

desenvolupament del programa «Barcelona, ciutat de drets», s’encarregui una auditoria de 

salvaguarda dels drets humans. Recorda que Esquerra Republicana de Catalunya ja ho va 

reivindicar en el mandat anterior, però ho vol tornar a dir. Considera que és imprescindible 

potenciar la relació i coordinació amb tots els mecanismes existents de garantia de drets a la 

ciutat, i molt especialment amb la síndica de greuges de Barcelona, ja que és ella l’encarregada 

de vetllar pels drets i les llibertats de la ciutadania en les seves relacions amb l’Ajuntament, 

especialment en tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta europea de 

salvaguarda dels drets humans. 

Pel que fa a l’accés a l’habitatge, remarca que l’habitatge és un dret com una casa. Per tant, 

conclou que en aquest àmbit no es poden oblidar les persones sense llar. Sap que l’Ajuntament 

col·labora estretament amb la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona, tal com va 

quedar palès en el Pla integral per l’abordatge del sensellarisme. Considera, doncs, que 

l’Oficina per la No Discriminació també hauria de poder atendre tots els casos relacionats amb 

les persones sense llar i ser un punt més a la ciutat que abordi aquest dret fonamental. Creu que 

això ha de comportar un augment de personal a l’oficina per fer front a aquestes situacions 

específiques. 

 

La Sra. ESTELLER valora aquesta mesura de govern, ja que el seu Grup sempre ha estat 

compromès amb la no discriminació de qualsevol tipus i per qualsevol raó. Considera que en 

aquest sentit Barcelona ha estat una de les ciutats capdavanteres en mesures d’aquesta 

naturalesa, tenint en compte que fa anys que es treballa en aquesta direcció. Comenta que hi ha 

la Carta europea de salvaguarda dels drets humans i la Carta de drets i deures, que el govern no 

esmenta mai en cap document, tot i que es va aprovar amb un gran consens en el mandat 

anterior. Malgrat que té discrepàncies en alguns punts d’aquesta Carta de drets i deures, creu 

que l’Ajuntament l’ha d’assumir. 

Opina que cal treballar molt per la prevenció, per la integració, per evitar qualsevol tipus de 

col·lisió de drets que faci que hi hagi aquesta discriminació a Barcelona. Així mateix, pensa que 

cal diferenciar molt bé entre la igualtat i la discriminació, perquè al final la diferència no trenca 

la igualtat. Manifesta que això ho diu molt clarament el Tribunal Constitucional quan afirma 

que la Constitució no va establir el principi d’igualtat per tal de prohibir qualsevol tipus de 

diferenciació en la norma, ja que això aniria en contra de la mateixa essència del dret. Destaca, 

doncs, que no és el mateix la diferència que la discriminació. Pensa que tothom té capacitat a 

l’hora de determinar unes condicions concretes, cosa que també s’incorpora dins de les 

normatives laborals, penals, administratives, que estableixen que cal diferenciar els ciutadans 

aplicant conseqüències jurídiques de diferent naturalesa. 
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Creu, per tant, que cal fer una ponderació entre el que és la igualtat i l’autonomia privada de la 

voluntat a l’hora de valorar si realment aquella decisió afecta el nucli essencial de la dignitat o 

de la integritat moral de la persona afectada. Recorda que, quan el Sr. Asens va reunir els grups, 

hi va haver ocasió de tractar aquest tema, perquè si no afecta la dignitat de la persona és molt 

difícil veure si el fet és per discriminació o per un altre tipus de decisió. 

Destaca que en aquests casos hi ha una sèrie de col·lisió de drets, com el dret d’admissió d’un 

local. Comenta que en aquest cas hi ha el dret de la llibertat de l’empresa que pot col·lidir amb 

altres drets. Especifica que no parla de dret d’admissió per raó de raça, sinó per unes 

determinades condicions generals que l’empresa estableix per a tothom. Constata que a vegades 

persones d’una altra raça poden considerar que això és discriminació pel seu origen, quan no ho 

és. Pensa que cal lluitar contra la discriminació de raça, però opina que també cal preservar la 

llibertat d’empresa a l’hora de poder fixar unes condicions determinades per exercir aquests 

drets. Creu que això no queda prou clar. Opina que això va molt en contra d’alguna doctrina del 

Tribunal Constitucional. 

Finalment, reitera el compromís del Grup Popular amb la no discriminació, i valora moltes de 

les accions recollides. 

 

La Sra. ROVIRA comenta que la CUP va fer una sèrie d’aportacions a la mesura que es 

presenta en aquesta sessió. Indica que no les ha vist incloses i que per això les tornarà a repetir 

en aquesta sessió, a veure si es pot treballar en aquesta direcció. 

En primer lloc, entén que les persones que pateixen de primera mà discriminació de manera 

constant a Barcelona haurien d’haver format part de l’elaboració d’aquesta mesura per incloure 

la seva mirada, les seves aportacions i, per tant, que la mesura no sigui d’una mirada únicament 

i exclusivament blanca, europea, heterosexual i poder garantir que aquestes oficines afrontaran 

les diferents opressions i la manca de drets amb el personal adequat per no fer una vegada més 

intervencions assistencialistes o paternalistes. 

En segon lloc, entén que cal apostar per una oficina que integri en els seus espais d’intervenció 

persones de diferents procedències i cultures per tal de facilitar la tasca d’intervenció 

biopsicosocial des d’una mirada totalment intercultural, també a través del seu personal i les 

seves treballadores. Així mateix, creu que és important incloure la perspectiva de gènere en 

aquestes contractacions de personal, així com també incloure formacions específiques des d’una 

òptica feminista, antiracista i de respecte a la diversitat funcional. 

En tercer lloc, indica que una de les qüestions que preocupen la CUP és la càrrega laboral que 

es plantejava tenint en compte els diferents objectius que s’establien en el si d’aquesta oficina 

tant de prevenció com d’assessorament, com d’intervenció i acompanyament. Li sembla 

totalment insuficient el personal amb què es vol comptar, de la mateixa manera que entén que 

aquest personal ha de ser estrictament municipal, que cal garantir diversitats de gèneres, de 

procedències, etc. Alhora comprèn la necessitat de treballar amb col·lectius del territori i de 

defensa dels drets humans, però creu que això es farà amb la xarxa que es teixirà a través 

d’aquesta intervenció biopsicosocial que es farà des de les treballadores municipals. No entén 

que siguin directament les entitats qui gestionin aquestes oficines, sinó que creu que cal 

engreixar el múscul de treballadores municipals. 

Comenta que, pels objectius que es plantejaven, no entén que només hi hagi una oficina de no 

discriminació. Pensa que han de ser unes oficines que s’han de replicar tenint en compte la 

situació de Barcelona de discriminació en l’àmbit de gènere, per motius de raça, etc. Per tant, 

creu que és important fer una aposta clara en els diferents districtes de la ciutat. Per això, una 

vegada més, anima que es desenvolupin mesures clares, valentes, no assistencialistes, 

apoderadores i que es referenciïn tots els col·lectius autoorganitzats que cada dia s’enfronten a 

situacions de discriminació a Barcelona. 
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El Sr. ARDANUY agraeix la mesura presentada, ja que permet analitzar i avaluar que la 

defensa dels drets humans i el treball que correspondria a l’Ajuntament en aquest àmbit poden 

disposar de més recursos per poder fer la seva tasca amb una millor eficiència. 

Destaca que l’Ajuntament de Barcelona fa temps que defensa i treballa per la defensa dels drets 

humans amb diverses accions al llarg dels anys, des de la creació de la Regidoria de Drets 

Civils fins a la creació de l’Oficina per la No Discriminació el 1998. Reconeix també que el 

concepte i la defensa dels drets humans han anat evolucionant amb el temps i s’hi han anat 

incorporant àmbits nous que fan que la ciutadania exigeixi recursos municipals per atendre 

aquests nous reptes. 

Entén que aquesta mesura posa al dia els recursos municipals per donar resposta a aquests 

requeriments. Posa de manifest que qualsevol servei d’aquestes característiques s’ha de basar en 

la coordinació, la transversalitat i l’adaptabilitat als nous reptes. Entén, doncs, que aquesta 

mesura pot ajudar per tal que això es pugui complir d’aquesta manera. 

 

El Sr. ASENS agraeix els comentaris d’Esquerra Republicana de Catalunya. Indica que 

comparteix prioritats en relació amb el sensellarisme, ja que, efectivament, és un dels àmbits 

que preocupen el govern i que vol treballar en el futur. Explica que precisament s’està preparant 

un protocol de col·laboració amb els diferents serveis que atenen aquestes persones. Comenta 

que la idea no és que els sensesostre vagin a l’oficina, sinó que és l’oficina que ha d’anar on són 

els sensesostre. 

En relació amb la síndica de greuges, explica que hi ha una coordinació específica que surt a la 

mesura 3.1. Comenta que, de fet, aquesta mesura s’ha fet comptant amb ella. 

Pel que fa al que plantegen Ciutadans i la CUP, està d’acord amb el que diu la CUP sobre la 

insuficiència del personal. Comenta que a l’inici del mandat es va trobar una gran precarietat i 

temporalitat, que s’ha resolt. Indica que l’objectiu és precisament consolidar i estabilitzar 

l’equip de treball. 

En relació amb el contracte dels advocats, informa que s’ha fet un concurs públic i ha guanyat 

la mateixa associació que ha prestat el servei des que es va crear l’oficina. Explica que en els 

últims dos anys, en canvi, es facturava a advocats particulars. Comenta que el govern actual, en 

arribar, ha posat ordre i ha fet un concurs públic que s’ha formalitzat al març. 

Informa que hi ha hagut un canvi de destinació de la coordinadora, de manera que s’ha hagut 

d’obrir la plaça de coordinadora de l’oficina. 

Pel que fa al tema de les obres, indica que la ubicació de l’oficina és la mateixa, però que al 

govern li semblaven necessàries les obres perquè feia 20 anys que no se n’havia fet cap i hi 

havia els mateixos mobles i gairebé els mateixos ordinadors, en algun cas. Comenta que hi 

havia una queixa dels treballadors per les condicions en què estaven treballant. 

En relació amb el que deia la CUP del tema d’apoderar els col·lectius, hi està totalment d’acord. 

Assenyala que això, de fet, es planteja en l’altre informe. Informa que això s’està fent amb 

col·lectius concrets com el poble gitano, comunitats musulmanes, etc., i diu que s’estan 

coproduint les polítiques amb ells.  

Respecte al que deia la Sra. Rovira que hi hagi persones d’origen divers i que siguin 

funcionaris, manifesta que són dues idees incompatibles perquè la Llei d’accés al funcionariat 

no permet que els funcionaris no siguin nacionals, és a dir, han de tenir la nacionalitat 

espanyola. Apunta, però, que sí que es pot fer amb les empreses amb què es contracta, com el 

Soapi o la Interculturalitat que és el que s’està fent, ja que la meitat de les persones que 

treballen en la Interculturalitat són d’origen divers. Conclou, doncs, que la inquietud de la 

regidora de la CUP en certa mesura ja s’està satisfent. 
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Quant al que plantejava la Sra. Vila sobre la capacitat sancionadora i que la mesura arriba tard, 

reconeix que al govern li hauria agradat que arribés abans, però comenta que l’oficina ha estat 

totalment ofegada pressupostàriament, amb unes condicions molt precàries. Anuncia que 

donarà una xifra que mostra l’interès que té el govern en l’OND, ja que, mentre el govern 

anterior hi va dedicar 33.000 euros, el govern actual hi destina 250.000 euros. 

 

La Sra. VILA reitera el compromís del Grup Municipal Demòcrata en la defensa i promoció 

dels drets fonamentals. Pensa que cal fer promoció del servei, que cal formar i sensibilitzar i 

que cal dotar-se d’instruments que siguin eficients. Diu que, si el govern considera que amb la 

mesura que presenta serà més eficient, els anima a continuar endavant, tot i que estarà amatent. 

Lamenta altra vegada els dos anys de retard, tenint en compte que el govern actual es va trobar 

sobre la taula tota una estructura de personal, pressupostària, de prioritats, i que s’havia fet la 

diagnosi. Opina que el govern actual ha volgut fer, una vegada més, revisionisme i per això hi 

ha hagut aquest retard de dos anys. 

 

Es dona per tractada. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Memòria: Programa Barcelona Ciutat de Drets. Juliol 16 - Juny 17. 

 

El Sr. ASENS recorda que un any abans ja es va presentar la memòria d’aquest programa en el 

Plenari. Manifesta que vol fer un exercici de rendició de comptes i de transparència de l’obra de 

govern. Afegeix que vol explicar quines d’aquelles línies d’actuació s’han concretat, en quines 

mesures i en quines accions concretes.  

Destaca que s’ha fet una revisió estructurada de les diferents normatives. Comenta que una de 

les revisions està en marxa i que ja estava prevista per la mateixa normativa, que és l’Ordenança 

del civisme. Indica que això és un procés de diàleg obert amb els grups i la ciutadania. 

Explica que no tan sols s’ha incidit en la normativa municipal, sinó també en la normativa que 

afecta els drets humans, tot i que l’Ajuntament no hi tingui competències directes, per la qual 

cosa s’han treballat les qüestions que afecten els drets de les persones estrangeres. Assenyala 

que en la memòria també s’explica el Pla de formació en drets humans, en la línia del que 

plantejava abans la regidora de Ciutadans. 

Afegeix que en la memòria també s’explica la lluita contra el discurs de l’odi, el Pla municipal 

contra la islamofòbia, l’estratègia contra l’antigitanisme, les jornades internacionals sobre el 

discurs de l’odi a les xarxes socials i com s’ha reforçat la participació activa a les xarxes 

internacionals com CGLU. 

 

La Sra. VILA agraeix l’informe. Diu que durant 2 mesos el seu Grup ha estat amatent que el 

govern anés informant de les mesures que s’havien anat presentant i ho trobava a faltar. Per 

tant, agraeix que es presenti en aquesta sessió. 

Tanmateix, manifesta que veu poca innovació en tot plegat. Recorda que es va presentar una 

mesura de govern que era una gran declaració de principis, però que era una mesura molt 

genèrica que necessita concrecions parcials de cada un dels àmbits. Espera poder anar veient 

com es va configurant en cada línia d’actuació quines mesures es van implementant i, sobretot, 

quins resultats s’aconsegueixen. Diu que aquí troba una feblesa, perquè el govern marca 

objectius, fa declaracions de principis, però considera que després cal trobar la manera de fer el 
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seguiment d’uns indicadors que permetin veure si s’evoluciona favorablement a Barcelona 

respecte a la defensa i prevenció de la vulneració dels drets humans. 

Comenta que a vegades troba a faltar enfocaments parcials respecte als col·lectius als quals es 

dirigeixen. Aclareix que sovint té la sensació que aquestes mesures es treballen només amb 

determinats col·lectius. Pensa que al govern li falta una mirada més àmplia i participada d’altres 

entitats, associacions o fins i tot experts en la matèria que també hi puguin dir la seva. Observa 

que les entrevistes que es realitzen només es fan a personal de determinades institucions i que 

no s’interpel·la directament la ciutat en general o altres institucions o entitats que també 

treballen en aquest àmbit. Conclou que a vegades ho troba excessivament parcial, sense una 

mirada prou àmplia sobre tota la realitat de la ciutat. 

Afegeix que, més enllà que el govern diu que va fent coses, li costa poder-ho avaluar 

tècnicament perquè no hi ha uns indicadors clars que permetin poder posar una nota a la feina 

que fa el govern. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la memòria, tot i que constata que aquesta deixa una vegada més 

sobre la taula la dificultat que té el govern per establir un pla d’avaluació. Comenta que 

contínuament es troba que a les memòries, on hi hauria d’haver dades qualitatives i 

quantitatives, només hi ha un recull de dades qualitatives. Indica que això no és la primera 

vegada que passa, però li agradaria que fos l’última vegada. Considera que una roda de premsa 

no és l’indicador més qualitatiu per avaluar una mesura tan important que lluita contra la 

discriminació. 

Demana, doncs, que el govern, quan presenta les memòries, deixi de banda el marc teòric, la 

justificació i els eslògans, que li agraden molt a aquest govern, i que se centri més en una 

avaluació amb indicadors qualitatius i quantitatius que diguin realment l’efectivitat d’aquell 

programa, perquè avaluar un programa no significa que estigui ben fet o mal fet, sinó què ha 

aportat i què cal millorar. Diu que això ho troba a faltar i que en l’anterior pla tampoc no 

apareixia en el sistema avaluador. 

Demana que en propers plans el govern tingui més present l’avaluació. Recorda que uns mesos 

enrere el Sr. Asens presentava les conclusions de l’Oficina per la No Discriminació i que en 

aquest cas també hi havia mancança en aquestes variables. 

D’altra banda, comenta que en la intervenció anterior ha preguntat pel conveni amb el Col·legi 

d’Advocats. Li agradaria que en la propera intervenció del Sr. Asens, en què tindrà temps, li 

digués quin és l’estat actual d’aquest conveni. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la presentació de la memòria, i constata el compliment del 

calendari fixat al programa «Barcelona, ciutat de drets» per al primer any des de l’aprovació de 

la mesura, més quan s’ha parlat en el punt anterior que un dels principals eixos era dotar de 

contingut i potenciar l’Oficina per la No Discriminació. 

Comenta que un dels primers punts a tractar en el programa «Barcelona, ciutat de drets» era la 

revisió de la normativa municipal i de la que afecta els drets humans, però que s’escapa de la 

competència municipal. Insisteix que trobava i continua trobant a faltar una auditoria externa de 

la salvaguarda dels drets humans. 

Manifesta que ERC diu el mateix que ha dit fins ara i que aquesta revisió afirma obertament que 

l’Ordenança de civisme s’ha de revisar i no derogar, com deia al començament del mandat i en 

campanya el govern. S’alegra que es treballi per la modificació, per actualitzar i tipificar 

conductes, però no per criminalitzar actors de la societat. Recorda que Esquerra Republicana de 

Catalunya sempre ha dit que l’Ordenança de la convivència és francament millorable i ha de 

donar resposta a les diferents casuístiques personals sense vincular problemes socials a 

infraccions i desestigmatitzar els ciutadans. Destaca que hi ha criminalització a l’Ordenança de 
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convivència, i pensa que cal modificar-ho. Entén que el civisme, la convivència i el respecte als 

espais públics ha de ser una prioritat de l’Ajuntament i que cal abocar tots els esforços possibles 

dels diversos àmbits per prevenir, educar i garantir el compliment de les normatives. Apunta 

que la mediació en els conflictes i l’educació són clau per resoldre els conflictes derivats de l’ús 

de la convivència a l’espai públic. 

Respecte a la campanya «Barcelona, ciutat de drets», no pot més que preguntar-se si, tenint en 

compte tot el que s’apunta sobre el perfil de persones amb risc d’exclusió, els esforços han 

d’anar centrats principalment en la via virtual. Creu que si a aquesta situació s’hi afegeix 

l’escletxa digital existent a la ciutat es fa necessari un esforç per baixar aquestes campanyes a 

l’esfera real, no digital, sent més proactius a l’hora de dissenyar actuacions capaces d’arribar 

gairebé individualment a aquests col·lectius. Afirma que on sí que creu que cal seguir treballant 

és en les accions endegades respecte a la prevenció, lluita contra l’odi, ja sigui mitjançant el pla 

municipal de lluita contra la islamofòbia o el combat actiu contra l’antigitanisme, el racisme o 

l’LGBTIfòbia. 

Quant a l’estudi sobre els mecanismes municipals de garantia, insisteix en la necessitat de 

màxima col·laboració i coordinació amb la síndica de greuges. 

 

La Sra. ESTELLER recorda que el Grup Popular ja va fer una valoració quan el Sr. Asens va 

presentar el programa «Barcelona, ciutat de drets», i destaca que llavors ja va dir que els drets 

són per a tothom, però que no són absoluts. Es queixa que el govern mai no esmenta les 

obligacions o la responsabilitat individual, perquè només valora els drets. Considera que un dret 

absolut sempre limita, col·lideix i perjudica el dret d’un altre, cosa que el govern no té mai en 

compte ni ho plasma en les seves intervencions. Reclama, doncs, aquesta visió. Malgrat tot, 

manifesta que el PP sempre ha dit que cal respectar els drets de tothom i valorar aquesta mesura 

i ponderar-la des del punt de vista municipal. 

La sorprèn i és crítica amb la visió del govern de l’Ordenança del civisme, perquè el govern té 

un punt de partida de derogació i de modificació d’aquesta ordenança i, en canvi, fa una 

valoració molt esbiaixada i només des d’una visió de les persones sobre les quals s’aplica 

aquesta ordenança, que va costar 21.000 euros. 

Creu que s’ha de valorar des d’un punt de vista global, perquè l’ordenança sí que respecta els 

drets de tothom i els pondera i els equilibra. Pensa que aquesta hauria de ser la visió de 

l’Ajuntament de Barcelona i no veure-ho només des d’una perspectiva. 

També la preocupa el que s’està fent amb l’empadronament sense domicili fix, que ha crescut 

un 237%. Creu que sovint aquesta utilització d’aquest tipus d’empadronament pot contravenir 

l’article 15 de la Llei de bases de règim local, i pensa que en aquest cas el govern està al límit. 

D’altra banda, també la preocupa l’obsessió del govern per tancar el CIE. Indica que el CIE és 

un recurs que està aprovat per una llei del Partit que estableix uns criteris i unes normes d’acció 

per a les persones que es troben en unes condicions d’irregularitat o perquè han comès 

qualsevol delicte. Destaca que el govern vol tancar el CIE per un tema ideològic i no per anar 

en contra de qualsevol norma. Considera que no es poden tancar els equipaments per un tema 

ideològic, tal com va dictar el Jutjat contenció número 2 de Barcelona, en què es diu que el 

govern municipal no té competència per tancar el CIE i es va posar en dubte seriós la seva 

exigència de llicència, quan la Generalitat ha respost a una pregunta i ha dit que ni els 

equipaments policials ni les presons ni qualsevol equiparable requereix cap tipus de llicència 

d’activitat. 

En aquest sentit, pregunta quant costarà, perquè no es paren de fer informes i d’encarregar 

estudis perquè algú digui que el govern té raó. Demana quant costaran les obsessions 

ideològiques del govern municipal. 
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Pensa que tampoc no es poden fer discursos d’anar en contra de l’odi i en una jornada en contra 

de l’odi convidar César Strawberry, que està condemnat per terrorisme a les xarxes socials. 

Opina que aquestes contradiccions no es poden produir a l’Ajuntament. 

 

La Sra. ROVIRA comenta que des de la CUP, però també des de diferents organitzacions i 

moviments de Barcelona, s’analitza que actualment la ciutat no és ni de lluny una ciutat de 

drets, sinó que continua sent una ciutat de privilegis, una ciutat per als homes, una ciutat per als 

europeus, per als blancs, per als heterosexuals, de la mateixa manera que el monopoli de la 

violència continua sent dels cossos de seguretat, en aquest cas de la Guàrdia Urbana i dels 

Mossos d’Esquadra. 

Vol mostrar la solidaritat amb les companyes que estan fent una vaga de fam i estan 

desenvolupant una lluita en el si del CIE. I vol llegir una petició expressa que estan fent 

aquestes persones en nom de «todos los enfermos» i en què posen com a nacionalitat 

«humanos» i manifesten al director del centre les diferents qüestions: «Solicitamos atención 

médica. Hay más de un compañero con problemas de salud mental, dolor de muela, dolor 

estomacal, migraña e insomnio. El enfermero nos habla ahorita diciendo que somos pesados, 

que solo nos atiende si es urgente, que la medicación se la da a la gente según su evaluación y 

criterio como médico. Más de uno viene de su procedencia en mal estado, con sarna o con la 

piel irritada por estar expuesto al sol intenso. El médico y el enfermero les piden el sobre que ha 

dado a otros con algún medicamento y, si no lo tiene, les dicen que no hay nada y que se 

regresen a sus chabolas. Nuevamente me dirijo a usted, señor juez, con el debido respeto que se 

merece. Esperamos su respuesta. Gracias por su atención. Le deseamos un cordial saludo y un 

buen día.» 

Conclou que Barcelona amb el CIE obert no és una ciutat de drets. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix l’informe, que entén com un rendiment de comptes, encara que 

sembla que inclou un conjunt de temes relacionats amb els drets que a vegades porten més a 

confusió que no pas a aclarir la feina feta. Comenta que aquestes mesures suposen un increment 

en molts casos de la burocratització i de multiplicació d’organismes. Afegeix que s’hi inclouen 

punts en què l’Ajuntament no té competències i en què a vegades no podrà fer gairebé res. 

Indica que n’hi ha altres, com l’eutanàsia, que no estan inclosos a la Carta de drets humans, de 

manera que es barregen conceptes de naturalesa diferent. Considera que etiquetar els delictes 

d’odi i discriminació reduint-los a 4 també és discriminació per les situacions no incloses. 

Opina que parlar d’islamofòbia, gitanisme i racisme és redundant moltes vegades perquè és el 

mateix delicte. 

Pensa que també s’hauria de parlar d’un altre tipus de delictes o s’hauria de parlar concretament 

de delictes contra la llibertat religiosa, en què també hi podria haver atacs contra altre tipus de 

religions. Creu que excloure col·lectius també és motiu de discriminació. 

El sorprèn que el govern posi en el mateix pla d’igualtat en la defensa de drets la síndica i 

l’Oficina per la No Discriminació amb l’IRIS, que és un instrument. Creu que aquests dos 

organismes tenen una visió i una significació de defensa de drets més que no pas l’IRIS, que és 

un instrument de comunicació amb la ciutadania. 

 

El Sr. ASENS comenta que Ciutadans plantejava el tema del Col·legi d’Advocats. Respecte a 

això, explica que l’OND té un contracte que s’ha fet amb una entitat després de fer un concurs 

públic. Aclareix que no ha estat mai el Col·legi d’Advocats. Suposa que el conveni del Col·legi 

d’Advocats a què la Sra. Barceló fa referència és el d’assessorament en el CIE, en el SAIER i 

en els serveis d’orientació jurídica per facilitar l’accés a la justícia gratuïta, a les OAC. 
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Sobre el tema dels indicadors, comenta que a les pàgines 21, 22, 23 i 24 hi ha indicadors 

qualitatius i quantitatius. Assenyala que un informe d’aquestes característiques en què es 

recullen extensament totes les actuacions fetes en un any, amb 400 pàgines, no li consta que 

s’hagi fet mai en els últims anys. Reconeix que sempre s’ha fet una bona feina, però diu que 

una feina de sistematització com la que s’ha fet en aquest informe no l’ha trobat en 

l’hemeroteca de l’OND. 

Quant al tema de treballar amb més col·lectius que deia la Sra. Vila, demana si li pot indicar 

quins, i diu que miraran de treballar-hi. Comenta que ha tractat de treballar amb tots els 

col·lectius que li sembla que tenen alguna cosa a dir, però que si se n’ha descuidat algun 

agrairia que l’hi diguessin. 

Pel que fa a les concrecions que deia la Sra. Vila, reitera que més concreció que en 400 pàgines 

no n’hi pot haver. Considera que està explicat amb molta claredat, i creu que és un avenç tenir 

aquest tipus d’informes i aquests plans. Li agradaria tenir-ho també a la Generalitat, ja que en 

els més de 30 anys que ha governat Convergència i Unió mai no hi ha hagut un pla nacional. 

Pensa que estaria bé tenir un pla nacional. 

En relació amb la intervenció d’Esquerra Republicana de Catalunya, especifica que el govern 

no predefineix el resultat del debat sobre les ordenances, sinó que el govern pensa que ha de ser 

una modificació parcial o total. No descarta, doncs, una derogació. Indica que el govern està 

obert a plantejar tots els escenaris i que serà el consens que es trobi el que determinarà un 

escenari o un altre. Per tant, aclareix que el govern no ha renunciat a res, sinó que obre el debat 

i que serà el que es decideixi entre tots. 

Respecte al que deia el PP que el govern parla molt de drets i no d’obligacions, comenta que tot 

dret implica una obligació d’algú, de respecte d’aquest dret. Conclou, doncs, que en tota 

vulneració del dret hi ha algú que no ha respectat la seva obligació. Considera que són dues 

dimensions que estan interrelacionades i que es pot enfocar des de la perspectiva dels drets o de 

les obligacions, però creu que parlar d’una és parlar de l’altra. 

Sobre el tema de les ordenances, en què la Sra. Esteller ha dit que no afecta els vulnerables, 

destaca que la síndica de greuges opina diferent. 

Pel que fa a la pregunta de la regidora del Grup Popular sobre quant ha costat el CIE, diu que 

voldria que la Sra. Esteller digués també els 330 milions que rep el Govern espanyol de fons 

europeus per acollir refugiats i que es dediquen bàsicament a mantenir el CIE si algun dia 

pensen dedicar-los a allò per a què es donen aquests diners des de la Unió Europea, que és 

prioritàriament l’acolliment de refugiats i que després obliga ajuntaments com el de Barcelona a 

fer programes com el que hi ha per complir les obligacions que té el Govern espanyol. Remarca 

que no és una qüestió ideològica, i no creu que es pugui frivolitzar amb la seguretat. Destaca 

que sí que s’exigeix una llicència, tot i que la Sra. Esteller hagi dit que els equipaments policials 

no en necessiten. Indica que la comissaria de la Zona Franca va demanar una llicència el 1992 i 

se li va donar, ja que hi van anar els bombers, etc. Diu que si canvia l’activitat s’ha de tornar a 

revisar. 

Finalment, quant al que diu la Sra. Rovira que Barcelona no és una ciutat de drets, admet que a 

la ciutat es vulneren drets, però com a totes les ciutats europees o del món. Demana si la 

regidora de la CUP pot indicar alguna ciutat del món on no es produeixin vulneracions de drets, 

ja que estarà encantat de saber com s’ho fan. 

 

La Sra. VILA reitera el que ha dit anteriorment i es reafirma en el fet que veu poques 

concrecions, sobretot a l’hora de poder avaluar la feina que està fent el govern. Constata que 

això no dona instruments a l’oposició per poder fer el control oportú. 

Vol fer una reflexió general. Pensa que el govern no pot utilitzar determinats informes i 

documents per nodrir-se d’arguments amb un determinat biaix ideològic per produir canvis en 
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altres àmbits o matèries. Està d’acord amb el fet que en l’àmbit de promoció i defensa dels drets 

fonamentals és important la prevenció i la mediació, però destaca que també és important tota la 

línia de treball de les sancions i de fer complir les normes. Comenta que a vegades sembla que 

el govern hagi abandonat aquest darrer pilar. Pensa que si s’abandona el pilar que els drets van 

vinculats als deures es fa trontollar la convivència i a la llarga es pot fer trontollar més la 

defensa dels drets fonamentals. Opina que el govern també hauria de fer aquesta reflexió. 

 

La Sra. BARCELÓ diu que la Sra. Rovira ha fet una descripció de la ciutat que no creu que 

correspongui a la realitat, tot i que en respecta la percepció. 

Diu que preguntarà per tercera vegada al Sr. Asens si encara continua vigent el conveni amb el 

Col·legi d’Advocats, que va signar el Sr. Pisarello el 2015. Recorda que en aquest conveni sí 

que es feia referència a l’Oficina per la No Discriminació. Considera que era una pregunta molt 

clara de resposta sí o no, però és conscient que el Sr. Asens no té temps per contestar i diu que li 

pot respondre per escrit o en un altre moment. 

Finalment, pel que fa a l’avaluació i el que ha dit el Sr. Asens que a l’hemeroteca no havien 

trobat altres maneres d’avaluar, assenyala que quan un entra al govern és per canviar les coses. 

Pensa que el més important és no quedar-se únicament amb el que hi ha, sinó innovar. Demana, 

doncs, que el govern actual innovi en l’avaluació, que deixi de fer tràmits que no són de la seva 

competència com ara el tancament del CIE i que s’ocupi del que realment li pertoca com a 

govern municipal, que és fer una avaluació que estigui a l’altura de la mesura. 

 

La Sra. ROVIRA sap que Barcelona ha de ser una ciutat de drets, i diu que per això la CUP és a 

l’Ajuntament, però que sobretot lluita des del carrer perquè això sigui. 

Insisteix a demanar al govern que tanqui el CIE i desobeeixi les lleis injustes, tal com deia 

Barcelona en Comú que faria abans d’entrar al govern. Demana que el govern escolti i faci 

d’altaveu de les persones racialitzades i migrades. Sol·licita que el govern derogui d’una vegada 

per totes l’Ordenança del civisme, ja que continua oprimint les que viuen i treballen a 

Barcelona i és l’eina que fa servir la Guàrdia Urbana per assetjar, provocar, agredir manters, 

multar llauners, vulnerar els drets de les persones sense llar o amb drogodependències. Demana 

que els membres del govern passegin per Ciutat Vella. 

Assenyala que la CUP continuarà treballant per una ciutat on realment es garanteixin els drets. 

 

Es dona per tractat. 

 

3.-  Evolució de la Mesura: “Pla de places, espai públic i convivència” del Districte de Gràcia. 

 

El Sr. BADIA diu que, per donar compliment a l’acord que es va fer en el Plenari, es presenta 

l’informe del que ha estat el pla de xoc de places, de convivència de Gràcia. Afegeix que també 

farà una anàlisi del que han estat els darrers dos anys de feina. 

Comenta que les places de la Vila de Gràcia són un dels trets més essencials del districte i que 

en totes elles s’hi desenvolupa bona part de l’activitat diària, a més d’esdevenir un eix 

vertebrador de tot el barri. 

Assenyala que és un tema que té molts antecedents. Recorda que el 2003 es va parlar molt del 

Fòrum del Silenci i que el 2012 es va impulsar el Pla de civisme i convivència. Afegeix que el 

govern actual també és hereu i recull tota la feina feta, en la qual segueix treballant amb 

persistència. 

Informa que és molt important tenir en compte les dades de soroll a Gràcia. Indica que es 

considera el 8è problema més greu de la ciutat, segons l’Enquesta de serveis municipals. 

Afegeix que també es considera un dels principals problemes a Gràcia. Comenta que les 
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denúncies a l’IRIS vinculades a soroll són un 14% de les que es recullen. Indica que en el Pla 

de reducció de la contaminació la vila de Gràcia es considera una zona acústica de règim 

especial. 

Manifesta que per tot aquest context el govern va decidir des de l’estiu de 2016 impulsar un pla 

específic que intentés revertir aquesta situació i emprendre mesures que portessin a un altre 

escenari. 

Explica que és un pla que ja es va presentar com una mesura dinàmica, en què s’anirien 

incorporant mesures any rere any. Comenta, doncs, que cal seguir treballant i incorporant 

elements, treballant-ho amb les forces polítiques i amb els veïns. És conscient que actualment 

encara no s’està en els estàndards de convivència i de poder dormir a què s’ha d’arribar. 

Afegeix que al mateix temps el pla buscava treballar la desestacionalitat i no centrar-se 

únicament en un problema a l’estiu, sinó realment en un problema que es desenvolupa al llarg 

de l’any. Diu que es va començar a treballar, doncs, amb aquestes idees. 

Explica que els objectius que es busquen amb el pla són planificar d’una forma transversal i 

permanent tots els serveis que actuen a l’espai públic, reduir l’impacte del soroll, garantir la 

convivència a l’espai públic, reforçar la seguretat i la prevenció i sensibilitzar al voltant de la 

convivència. 

Indica que l’espai de referència que es va crear en el mandat anterior és la taula tècnica de 

places, que s’ha constituït de caràcter permanent i és l’espai on es troben tots els serveis 

implicats en la gestió de l’espai públic tant del districte com de ciutat i Mossos d’Esquadra. 

Explica que es reuneix de manera quinzenal entre maig i octubre i de forma bimensual la resta 

de l’any. 

Comenta que el pla treballa amb diferents serveis: el servei de neteja, el servei de la Guàrdia 

Urbana, l’espai ciutadà, el servei de gestió de conflictes, la dinamització, el servei de llicències, 

la reducció de la contaminació acústica i la campanya comunicativa. 

Pel que fa a la neteja, informa que el 2016 es va incorporar el programa «Posa’t a punt» i es 

canviaven els horaris de neteja, cosa que va permetre reduir el soroll i passar de les 2 h a la 1 h, 

perquè s’havia demostrat que el moment que es feia la neteja permetia abaixar el soroll. 

En relació amb la Guàrdia Urbana, assenyala que es va reforçar amb 8 agents i que es va poder 

tenir presència fixa a 4 de les places, cosa que també es va demostrar que ajuda a reduir el 

soroll. 

Explica que es van crear 3 taules ciutadanes que van realitzar 3 sessions, a la plaça del Diamant, 

a la plaça del Sol i a la plaça Virreina. Afegeix que es va ampliar en un 25%, ja que eren 42 

hores setmanals, el grup de gestió de conflictes i també es va ampliar la seva intervenció a la 

plaça del Poble Romaní i a la plaça Dones del 36. Comenta que es van incrementar les activitats 

del quiosc de jocs, que fins llavors només era a la plaça del Sol i s’ha ampliat a les places 

Virreina, Revolució, Vila de Gràcia i Diamant. Indica que la idea és fomentar que hi hagi altres 

usos veïnals i quotidians i, per tant, que la vida diària de les places no sigui una vida més 

passatgera i orientada al consum, sinó que sigui una vida que reculli els usos més veïnals. 

Informa que al programa «Ajudem la plaça» es van incorporar 4 comerços més el 2016 i que 

després es van fer diferents campanyes específiques per combatre el soroll a través d’aparells de 

sonometria, amb les campanyes comunicatives, etc. 

Explica que el 2017 s’ha incrementat el servei de neteja, ja que passa a ser de maig a octubre la 

neteja reforçada, i s’ha reforçat tot el sistema de buidatge de papereres i recollida manual de 

llaunes, que són elements que apareixien a les taules ciutadanes. 

Comenta que també s’ha reforçat el servei de la Guàrdia Urbana i que ara es passa a una 

temporalitat de maig a octubre. Afegeix que s’ha ampliat una sessió més a les places i s’ha creat 

una nova plaça en què es treballa amb els veïns i les veïnes, que és la plaça del Poble Romaní. 

Assenyala que s’ha ampliat el servei de gestió del conflicte de 4 a 7 mesos i, per tant, es passa 
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d’abril a octubre i s’augmenta el radi d’actuació amb la incorporació de la plaça John Lennon i 

la plaça del Poble Romaní. Apunta que s’ha dinamitzat amb més presència del quiosc i de 

tallers i que s’han duplicat els promotors que fan tot el treball de contaminació acústica amb 

4 persones més, dels quals 2 són fixos a la plaça del Sol. 

Comenta que se segueix incorporant la campanya de ciutat, però afegeix que s’amplia amb nous 

elements de campanya de comunicació en sensibilització com ara les banderoles i els ventalls. 

Assenyala que el pressupost de 2015 al 2017 ha augmentat un 370%, ja que s’han passat de 

37.000 euros a 137.000 euros. Diu que és conscient que encara no s’ha arribat als objectius 

establerts, que encara hi ha feina per fer i que hi ha projectes damunt la taula com la inclusió 

d’elements fixos i mòbils a les places per tal de generar altres usos permanents que s’hi puguin 

desenvolupar. 

Conclou que el govern està obert a totes les aportacions que es facin des de tots els grups i a 

poder-ho treballar plegats. 

 

El Sr. FORN agraeix que el govern presenti aquest informe que es va sol·licitar en el Plenari 

anterior. Reconeix que les molèsties a l’espai públic, el soroll i l’incivisme no són un problema 

de fàcil solució. 

Sobre el que deia el Sr. Badia que aquest barri no està en els estàndards, diu que és evident. 

Constata que Gràcia no tan sols no està en els estàndards, sinó que hi ha hagut un 

empitjorament de la situació pel que fa al soroll i als problemes de convivència concretament al 

Districte de Gràcia. Diu que per això en el seu moment es va presentar aquesta proposició. 

Comenta que al seu Grup li ha preocupat sempre aquest tema. Reitera que no té una fàcil 

solució, però no li agrada que sovint tot quedi més aviat en declaracions o en intencions de 

govern més que en concrecions reals, que són poques. 

Considera que el civisme i el soroll tampoc no han de ser eines de confrontació. Entén que cal 

intentar trobar solucions per a la millor vida i convivència de la gent del barri. Creu que no 

exagera si diu que a Gràcia, segons les dades de les forces d’ordre públic, de la Guàrdia Urbana 

i dels Mossos d’Esquadra, estan pujant. Considera que un indicador clar és que aquestes dades 

estan pujant, ja que hi ha més queixes actualment que en els darrers anys. Indica que són dades 

que el govern mateix ha facilitat. Pensa que aquestes dades fan que es prenguin algunes 

mesures excepcionals. 

També pensa que no exagera si diu que el fet que el govern es plantegi modificar l’Ordenança 

de civisme per fer-la menys restrictiva, com es diu a vegades, el preocupa. Troba evident que 

l’ordenança no ho solucionarà tot, però indica que ha estat una eina molt útil per poder 

combatre aquests fenòmens. 

Considera que la mesura presentada és tèbia i que té un clar component tècnic. Opina que el que 

cal realment és lideratge polític, creure-s’ho, voler-la aplicar, posar-hi els recursos i fer-ho amb 

tota la bona voluntat. 

Destaca que hi ha dades errònies, i no sap si són atribuïbles al desconeixement o que hi ha hagut 

voluntat de donar aquestes dades. Posa com a exemple que no és cert que fins al 2016 les 

actuacions de la Guàrdia Urbana els mesos de primavera i estiu fossin les ordinàries, ja que de 

fet en les presentacions de les campanyes que es van fer el 2014 i el 2015 ja es parlava de 

posar-hi dotacions, exactament les mateixes que el govern està posant ara. Per tant, conclou que 

en això no hi ha cap novetat. Afegeix que en el seu moment també es va incloure la plaça Gal·la 

Placídia, des del moment en què van acabar les obres. 

Tot i el reguitzell d’anuncis que ha fet el Sr. Badia, creu que encara s’està molt lluny de 

solucionar aquest problema, ja que les queixes continuen i no veu una voluntat política clara per 

combatre aquest problema del soroll i la convivència a les places de Gràcia. 
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El Sr. SIERRA opina, com el Sr. Forn, que és una qüestió de voluntat política. Constata que hi 

ha un pla de 2016 que és objectivament bo. 

Comenta que dos mesos abans va tenir l’ocasió de visitar la comissaria de Gràcia i de saber tota 

la problemàtica i la idiosincràsia d’aquest barri en els temes de seguretat. Indica que en el barri 

hi ha 23 cases okupes i que l’intendent té un mapa amb les incidències i els dispositius que 

s’han de muntar no per desallotjar els okupes, sinó per tractar de posar fre a les incomoditats i a 

les molèsties que suposen per als veïns aquestes 23 cases okupes. Explica que, en concret, el pla 

del govern per a les places ja es va fer el 2016, tal com ha dit el Sr. Badia que es va fer per a la 

plaça del Sol, la de la Revolució, etc., per combatre el botellón i la sobreocupació amb activitats 

il·lícites de determinades places. 

Constata que el govern té un problema respecte a l’Ordenança de civisme i el compliment i el 

seguiment que se’n fa. Apunta que el mateix cap de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez, 

assenyala que el principal problema és el soroll per la venda il·legal d’alcohol, que produeix 

degradació de l’espai públic, brutícia i sobretot soroll, a més de baralles. 

Pensa que la solució és implementar aquest pla, però també incrementar la presència policial. 

Opina que no serveix de res tenir un model de proximitat i de prevenció a la Guàrdia Urbana si 

no es dota de mitjans i d’uniformes del color que sigui. Indica que només la presència policial 

fa l’efecte dissuasiu i preventiu, a més de donar als ciutadans una sensació de proximitat de la 

Guàrdia Urbana. 

Comenta que el Sr. Badia ha dit que es redueixen les llicències i que hi ha molts sorolls que 

s’originen per les terrasses. Pensa que aquesta reducció de llicències no té gaire sentit, sinó que 

caldria eliminar la venda d’alcohol al carrer, cosa que és molt fàcil amb més presència policial. 

Destaca que el mateix Sr. Badia ha dit que la presència policial fixa ajuda a reduir el soroll. 

Demana, doncs, que el govern ho faci, i insisteix que és una qüestió de voluntat política. Diu 

que només cal traslladar el que hi ha al paper al carrer i traslladar-ho en ordres concretes a la 

Guàrdia Urbana.  

Conclou que, si això és així, el govern tindrà tot el suport de Ciutadans. 
 

El Sr. CORONAS constata que la Vila de Gràcia és un barri amb un ús molt intensiu de l’espai 

públic. Diu que és una deriva que té una part positiva. Respecte al que es parlava de seguretat, 

no creu que Gràcia sigui un barri més insegur que altres, tot i que admet que el fet que tingui un 

ús molt intensiu de l’espai públic fa que sigui un barri on els problemes de convivència i del 

soroll aflorin. 

Indica que la Vila de Gràcia s’està convertint en una Ciutat Vella 2.0. Diu que no en culpa el 

govern actual perquè és una deriva que ve de fa temps. Pensa que el Pla d’usos que s’ha fet a la 

Vila de Gràcia segurament hauria hagut d’arribar abans, de manera que ara s’estan patint 

conseqüències de no haver fet un bon pla d’usos en el seu moment, perquè l’Ajuntament va a 

remolc dels problemes en lloc de preveure’ls i planificar-los amb temps. 

Assenyala que la mesura de govern que es va presentar un any abans ha servit per comprovar 

que cal augmentar les dotacions i els recursos, que calen més canvis i actuacions específiques 

en la neteja, més Guàrdia Urbana, més taules ciutadanes, augmentar el servei de gestió de 

conflictes, més dinamització ludicoeducativa, més accions sobre medi ambient i renovar la 

campanya de comunicació. 

Es queixa que el govern no ha mantingut informats els grups en l’àmbit tècnic fins que ha 

arribat aquest estudi. Recorda que ERC va arribar a retirar una proposició de plenari a Gràcia 

com a deferència.  

Comenta que hi ha un altre tema que s’ha oblidat i que es va pactar amb Esquerra Republicana 

de Catalunya al districte, com és el tema de l’entorn. Pensa que no es pot oblidar l’entorn de les 
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places i que cal que les taules incloguin comerciants, entitats i veïns dels entorns propers, que 

són espais afectats directament pel que passa o deixa de passar a les places. 

Celebra la inclusió de la taula per a la plaça del Poble Romaní. Creu que la convivència i el 

civisme no haurien de ser els únics temes de treball, sinó també el debat urbanístic. Pensa que 

cal reflexionar sobre si la plaça dedicada al poble gitano de la Vila de Gràcia ha de ser l’única 

de les del centre de la vila que tingui un pipicà.  

Opina que no sobraria afegir al debat la plaça del Raspall, que és una plaça que també pateix el 

desús dels veïns i veïnes per deixar de ser urbanística i de neteja. 

Constata que amb aquesta mesura sembla que es va aparcar el treball urbanístic, amb molta 

influència de cara als usos de les places, començant per la més conflictiva, que és la plaça del 

Sol.  

Diu que crida l’atenció l’alt nivell d’incompliment de les llicències dels locals, ja que el 2016 

era del 50% dels inspeccionats. Li preocupa que el gran canvi sigui només dues persones 

inspectores més. Indica que, si el 2017 el compliment de llicències segueix igual, el Pla d’usos 

de Gràcia que tant va costar d’aprovar no suposarà cap canvi en el dia a dia de la vila. 

 

La Sra. ESTELLER recorda que el Grup Popular sempre ha valorat l’activitat que hi ha a 

Gràcia. Constata que, efectivament, en aquest barri hi ha un ús intensiu de l’espai públic, cosa 

que fa que hi hagi drets de moltes persones, però també una col·lisió de drets. Considera que 

l’Ordenança del civisme dona un ordre i protegeix una sèrie de drets que no tothom té en 

compte a l’hora d’utilitzar l’espai públic. Pensa, doncs, que és necessari tenir un àmbit molt de 

caràcter pedagògic i informatiu, però que quan la pedagogia i la informació no funcionen s’ha 

d’actuar amb determinació per evitar que hi hagi incivisme, perquè aquest sempre perjudica un 

tercer, que és el veí que està a casa seva i té tot el dret del món a poder viure amb tranquil·litat. 

Opina que això és un bé superior que cal tenir en compte i que no sempre es protegeix de la 

mateixa manera perquè no sempre s’utilitzen els instruments que dona la mateixa Ordenança, 

no se sanciona i no es fa el que s’ha de fer. Diu que té la sensació que la gent té impunitat per 

fer el que vulgui, quan vulgui, perjudicant a qui sigui perquè li és igual. 

Comenta que el conseller popular al districte li ha fet arribar que hi ha hagut una millora en la 

neteja de Gràcia, ja que hi ha una organització per fer un tipus de recollides de les escombraries 

d’una manera determinada. Indica, però, que aquesta millora de la neteja de l’espai públic no es 

considera imputable a la restauració ni als comerços. Conclou, doncs, que el pla d’usos no és 

eficaç, perquè moltes de les queixes per incivisme no estan vinculades a una terrassa, sinó que 

la majoria estan associades a botellones o a un ús de la plaça que no té res a veure amb les 

terrasses. 

Comenta que sovint els propietaris dels bars, els restauradors, estan fent esforços perquè la gent 

que és a les seves terrasses no faci soroll i també mitjancen. Conclou, doncs, que la terrassa és 

una acció positiva per evitar que hi hagi més increment d’això. Creu, per tant, que cal actuar 

amb més determinació. 

Constata que, com s’ha dit, quan hi ha més Guàrdia Urbana es redueix el soroll i la gent es 

comporta d’una altra manera. Pensa que cal evitar aquests abusos. 

Considera que les taules no són tan efectives com haurien de ser. Comenta que en aquest cas 

també hi ha hagut alguna queixa dels veïns perquè diuen que aquestes taules treballen molt i 

s’hi delibera molt, però que tampoc són gaire útils a l’hora d’adoptar mesures per evitar 

aquestes accions. 

Assenyala que molts veïns de la plaça del Sol també es queixen que no es tracta aquest fet amb 

prou determinació, ja que la Guàrdia Urbana no sanciona amb la capacitat que té de 

l’Ordenança de civisme, i afegeix que hi ha un desplaçament dels problemes de la plaça del Sol 

a altres places com la del Nord, Rovira i Dones del 36, on no hi ha ni terrasses ni restauració. 
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Conclou que això també indica que el problema no ve de la restauració, sinó de la concentració 

i de l’ús de l’espai públic sense cap límit. 

 

La Sra. ROVIRA comenta que el pla que presenta el govern és un pla continuista, que no altera 

de cap manera substancial el que ja havia fet Convergència i Unió, però també anteriorment el 

Partit Socialista i Iniciativa. 

Indica que a Gràcia hi ha elements positius, com els quioscos de jocs, tot i que sap que no 

cobreixen prou ni els dies ni un horari prou extens. Pensa, doncs, que cal emprendre mesures 

per assegurar el lliure joc per part dels infants de manera espontània en el conjunt de places del 

districte. 

Lamenta també que en aquesta mesura es consideri necessari l’increment de presència de la 

Guàrdia Urbana. Creu que caldria constatar com n’ha estat d’inútil l’augment d’aquesta 

presència policial al carrer de cara a frenar els problemes de convivència d’aquest districte. 

Pensa que el govern hauria de ser capaç d’enfrontar-se públicament a la visió sancionadora de 

l’ús de l’espai públic i també derogar l’Ordenança del civisme i treballar en aquesta direcció. 

Així mateix, vol posar en relleu que la conflictivitat a les places de Gràcia és una conseqüència 

directa de la cristal·lització de la marca i del model de Barcelona concretament en aquest 

districte. Opina també que cal assenyalar-ne els responsables, perquè això no és fruit dels 

darrers dos anys. Diu que l’estètica bohèmia hípster pròpia del barri de moda ha estat el discurs 

també generat per Iniciativa, que ha justificat una privatització salvatge de l’espai públic en 

contra del conjunt d’usos veïnals i en pro del benefici privat. 

Constata que Gràcia està patint un procés d’expulsió de les seves veïnes per la manca de feina 

de qualitat al conjunt de la ciutat, l’increment astronòmic dels preus de l’habitatge, així com la 

restauració i el turisme, que han estat clau en aquest fenomen i que no s’ha sabut abordar des de 

la institució ni des de l’Administració pública. Comenta que els problemes de convivència es 

desprenen de la tensió entre una classe treballadora que no pot fer un ús col·lectiu dels carrers, 

de les places, contra una restauració i una indústria turística que han estat absolutament 

elititzadores de la ciutat. Assenyala que al final qui ha generat el conflicte són les terrasses de 

manera directa, que empenyen la gent amb menys renda a buscar alternatives d’oci que les fan 

entrar en un conflicte latent entre les veïnes.  

Creu que el govern actual té poca legitimitat després de l’aprovació d’un PEUAT, d’un pla 

d’habitatge i d’un pla d’usos totalment insuficients, que no ataquen les causes estructurals 

d’aquest conflicte latent que hi ha per l’ús de l’espai públic i que aquest sigui realment públic i 

no una font d’ingressos. 

Pensa que és al·lucinant que es vantin de fer res quan a la plaça del Sol, per exemple, que té els 

veïns en peu de guerra, s’hi ha permès l’obertura d’un nou hotel recentment i fins i tot 

l’increment de terrasses en l’Ordenança singular de terrasses, cosa que és absolutament 

inexplicable. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la presentació d’aquesta evolució de la mesura i l’oferiment que 

conjuntament tots els grups puguin ajudar a millorar la situació, que és molt complicada i que 

no està responent a les demandes dels veïns d’aquestes places. 

Troba evident que amb les mesures plantejades no es dona aquesta resposta i, per tant, creu que 

caldrà pensar-hi una mica més. Constata que hi ha un ús intensiu a Gràcia durant tot l’any que 

realment ataca la convivència i el dret al descans d’una part important dels veïns. Indica que 

aquestes mesures no ajuden ni han ajudat a corregir aquesta situació. 

Destaca que hi ha un element de què no tothom és conscient, com és el fet que l’increment del 

soroll vulnera la normativa mediambiental. Diu que tothom s’hauria de mentalitzar que això és 

un delicte i, per tant, que cal donar resposta a aquesta situació. 
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D’altra banda, remarca que cal tenir en compte que el control de l’espai públic s’ha de fer amb 

una mediació amb els que l’utilitzen, les entitats que l’utilitzen, i que l’Ajuntament no pot 

permetre que es facin activitats amb permís que vulnerin aquests límits de so en aquests 

entorns. Considera que això serà corresponsabilitat i donar respostes als veïns. 

 

El Sr. BADIA creu que el fet que hi hagi hagut més queixes pel soroll no vol dir que Gràcia 

sigui un barri més insegur, sinó que, al revés, és un barri molt segur. 

Opina que el lideratge polític hi és i hi serà tant com sigui necessari, però diu que el govern 

també necessita compromís polític. Per això agraeix el to de totes les intervencions. Torna a fer 

l’oferiment que el govern vol rebre propostes i fer debats. Pensa que cal fer un debat de la 

possible incorporació d’elements estructurals a les places, ja que és un debat complex que cal 

abordar conjuntament. 

Informa que s’ha augmentat tot l’àmbit sancionador de la venda d’alcohol en un 33%, però creu 

que no vol dir que amb això se solucioni el soroll. 

 

El Sr. SIERRA demana dos agents més per plaça uniformats en les unitats nocturnes. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

4.-  (M1519/6555) Que comparegui el responsable del Govern municipal de Seguretat per tal de 

donar raó sobre la relació del número de delictes i faltes comesos a la nostra ciutat i la seva 

vinculació amb l’enquesta de victimització. 

 

(Tractada conjuntament amb el punt 22) 

 

El Sr. RECASENS, pel que fa al primer punt, diu que ha de fer una petita introducció 

metodològica al tema. Indica que no s’està mesurant la mateixa cosa amb el mateix instrument 

i, per tant, manifesta que no es poden fer comparacions entre enquesta i dada policial. 

Assenyala que l’enquesta de victimització recull opinió subjectiva i conceptes comuns, ja que la 

gent contesta sobre el que considera criminalitat i recull aportacions de ciutadans de Barcelona, 

mentre que els fets coneguts per la policia són fets objectius que es basen en conceptes jurídics 

de delicte i que recullen denúncies fetes per turistes, cosa que no està recollida en l’enquesta de 

victimització. Conclou, doncs, que no es tracta de les mateixes dades i per això no es poden 

comparar. Apunta que hi ha un munt de materials internacionals sobre aquest tema en què ha 

contribuït que demostren clarament que no es pot comparar una dada amb l’altra. 

Tanmateix, comenta que sí que hi ha possibilitat d’analitzar tendències, que és el que farà. 

Quant a les dades policials, informa que, segons l’informe conjunt dels Mossos d’Esquadra 

entre 2015 i 2016, l’increment de delictes en general a Barcelona és d’un 1%, però destaca que 

des de 2010 ha baixat un 14,2%. Explica que per tipologies l’increment es dona en els delictes 

contra patrimoni, però disminueix en els delictes contra les persones. Afegeix que dins d’això el 

que més puja són els furts, però, en canvi, baixen robatoris amb força i robatoris amb violència. 

Per tant, des del punt de vista de les dades policials de 2016, conclou que es tracta 

majoritàriament de furts de quantitat econòmica relativament limitada. 

En canvi, diu que, pel que fa a l’enquesta, per comparar-ho amb dades de 2016 cal recollir 

l’enquesta de 2017 i, per tant, es compararà l’enquesta de 2017 amb les dades policials de 2016, 
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perquè l’enquesta recull el record de criminalitat de l’any anterior. Comenta que l’enquesta és 

anual, però que la mostra difereix biennalment i, per tant, un any es fa sobre 4.000 i l’altre any 

es fa sobre 1.000. Conclou, doncs, que si es vol comparar l’enquesta de victimització s’han de 

comparar o els anys que es fa sobre 4.000 o els anys que es fa sobre 1.000, tenint en compte que 

hi ha una desproporció de la mostra justament perquè intenta reconèixer realitats en determinats 

barris. Indica que en el moment en què es desproporciona la mostra es reconeix la realitat d’un 

barri, que no és la realitat de tota la ciutat. Conclou que és un coneixement que es genera 

distorsionat, tot i que volgudament, però diu que cal tenir en compte això, que una enquesta es 

fa sobre 4.000 i l’altra sobre 1.000 i, per tant, que l’enquesta en aspectes comparatius pot ser 

entesa com a biennal, malgrat que la seqüència és anual.  

En aquest sentit, indica que l’índex de victimització és d’un 24,9%, amb uns paràmetres 

similars als de diferents anys anteriors. Comenta que des de 2009, en què hi va haver un 

increment significatiu probablement a causa de la crisi, la taxa de victimització s’ha mogut 

entre el 23% i el 25%. Reconeix que respecte a l’any anterior el 2016 hi ha un increment 

d’1,6%, però indica que respecte a 2014, si es fa la comparativa seqüencial amb dades de 1.000-

1.000 o 4.000-4.000, l’increment real és d’un 1%. Per tant, explica que les dades coincideixen 

amb les recollides per la policia, ja que la policia parla d’un increment d’un 1% i l’enquesta 

també parla d’un 1%. Tanmateix, insisteix que no es tracta del mateix 1%, perquè un inclou 

turisme, l’altre no inclou turisme, etc. Destaca, doncs, que és una coincidència de percentatges, 

però reitera que no poden ser tendencialment comparats. 

Finalment, assenyala que Barcelona és una ciutat segura i que la percepció de la ciutat al barri 

millora significativament en l’enquesta de 2017 i obté les millors notes des de 2006. Afegeix 

que els barcelonins aproven el nivell de seguretat tant a la ciutat com al barri amb notes de 6,3 i 

6,5 respectivament i que es confirma una tendència positiva amb variació d’una dècima a l’alça 

en el cas de ciutat i 2 en els barris des de 1999. Conclou, doncs, que són les millors dades des 

de 1999 de percepció de seguretat. Indica que el 49,9% dels enquestats valora que la seguretat 

segueix igual a la ciutat, mentre que el 18,1% pensa que ha millorat i el 17,5% que ha 

empitjorat. Respecte a la valoració de la seguretat als barris, assenyala que el 66,46% opina que 

es manté igual, l’11,2% valora que ha millorat i el 12,7% que ha empitjorat. 

Indica que els ciutadans també aproven el servei que donen tant la Guàrdia Urbana com els 

Mossos d’Esquadra a la ciutat. Diu que augmenta la nota respecte a l’any anterior i situa en un 

6,7 la Guàrdia Urbana i un 7,2 els Mossos d’Esquadra. 

Manifesta que, si es compara amb un tercer element, que és el baròmetre a Barcelona, la 

seguretat està a un nivell relativament baix de preocupació perquè està en el setè lloc i els 

barcelonins estan preocupats per altres temes prioritàriament com ara el turisme, l’atur i les 

condicions de treball, la circulació i el trànsit, la gestió política municipal, l’accés a l’habitatge i 

els transports. 

En síntesi, pensa que, del que es desprèn de l’estadística policial i de l’enquesta en la mesura en 

què es poden tendencialment analitzar, hi ha una situació de relativa bonança securitària de 

Barcelona, però creu que cal treballar per millorar la seguretat per assolir el nivell que voldria el 

govern, cosa que no vol dir que s’hagin de generar falsos alarmismes respecte a la seguretat. 

Pel que fa al tema de les okupacions, diu que cal aclarir que l’enquesta parla d’un 8% de 

preocupació de ciutadans que senten conflictes de convivència en relació amb les okupacions, 

però indica que és un 8% que s’ha de posar en relació amb el total del 15% que deu haver patit 

algun conflicte cívic o de convivència. Conclou, doncs, que és el 8% del 15% i no el 8% en 

números totals. 

Informa que és el 5è problema a l’enquesta i que hi ha altres problemes que detecten els veïns 

que coincideixen amb el baròmetre, com ara el soroll al carrer, el turisme, etc. 
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Assenyala que, quan es produeix aquesta conflictivitat, es relaciona amb alguns casos 

d’ocupació i no d’okupació. Comenta que l’ocupació és un fenomen dinàmic, difícil de 

radiografiar. Indica que és un fenomen de dimensions més reduïdes a Barcelona, ja que és un 

0,025% dels immobles i és menys que a la resta de l’àrea metropolitana. Explica que hi ha línies 

d’actuació de l’Ajuntament i que com a fenomen complex es tradueix en una varietat de 

respostes que afecten des de la precarietat i la vulnerabilitat fins a la resposta policial respecte a 

fets delictius. 

Apunta que la valoració és que cal abordar l’indicador de l’enquesta amb precaució i amb 

diverses mesures municipals que s’estan fent, però que demana també el compromís d’altres 

administracions estatals com la de justícia i altres policies perquè, si no, la Guàrdia Urbana sola 

només pel que fa a temes delictius no pot donar-hi resposta.  

En resum, pensa que és preocupant l’anàlisi de l’enquesta de victimització, però diu que s’ha de 

posar en el seu context adequat. 

 

El Sr. SIERRA agraeix l’assistència del Sr. Recasens i de les dades que ha facilitat. Respecte al 

que deia el comissionat que no es pot comparar, diu que sí que es pot comparar. Constata que el 

govern en l’enquesta de victimització planteja una Barcelona com si fos una ciutat del nord 

d’Europa en què tot és meravellós i no hi hagués cap problema. Considera que això no és del tot 

real ni del tot cert. 

Tanmateix, destaca que el Sr. Recasens ha donat una clau important, i és que no es compten els 

turistes i que la majoria dels fets delictius que es produeixen a Barcelona són robatoris, petits 

furts que creen una sensació d’inseguretat a la ciutadania bastant considerable, ja que quan un 

passeja pel centre de Barcelona i veu un fet d’aquestes característiques es forma un enrenou a 

tot el carrer i es crea una sensació d’inseguretat i d’alarma a tots els veïns d’aquest carrer. 

Diu que si no es posen els turistes en aquesta enquesta cal posar-ho en consonància amb el que 

demana Ciutadans, que són les dades objectives i policials, les denúncies, en què sí que es veu –

tot i considerar que la transparència del govern municipal respecte a les dades de seguretat és 

qüestionable-  que augmenta el nombre de delictes a Barcelona i que, per tant, la tendència que 

hi ha des de 1999 s’ha trencat amb el govern d’Ada Colau.  

Demana més claredat al govern, que hi hagi més reunions en què s’informi de les dades 

objectives que té la policia, sense crear alarma social, i ser capaços de detectar aquests 

augments i frenar-los, però diu que no sembla que s’estigui fent amb el pla director que el 

comissionat ha elaborat, amb el pla de seguretat que té Barcelona i amb els mitjans que té la 

Guàrdia Urbana actualment. Recorda que es va aprovar una moció de Ciutadans per augmentar 

el nombre d’agents per apropar-se a la ràtio de la Unió Europea. Diu que, si no es fa això, amb 

les jubilacions que hi haurà, augmentaran els delictes i hi haurà menys policia al carrer. 

 

La Sra. ESTELLER veu el Sr. Recasens més preocupat per justificar la diferència entre unes 

dades i les altres que per assumir el contingut d’aquesta enquesta i adoptar mesures per resoldre 

els problemes. 

Comenta que el seu Grup ha fet una comparació amb l’enquesta anterior i la conjuntura, i diu 

que, al marge dels números absoluts, hi ha unes tendències, que indiquen un augment de la 

inseguretat a Barcelona. Indica que els números que té en l’anàlisi diuen que l’índex de 

victimització creix 1,6 punts, 24,9 en termes absoluts, i el 6,87 de valor de variació interanual. 

Conclou, doncs, que aquesta és una dada negativa. 

Afegeix que la seva anàlisi també diu que 1 de cada 4 barcelonins ha estat víctima d’un delicte, 

cosa que és un número important, sobretot tenint en compte que només es denuncia 1 de cada 5 

delictes. Pensa que caldria afavorir que la gent denunciés més i que per això caldria agilitzar 
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moltes de les accions i que la gent s’adreci a les comissaries cada vegada que ha estat objecte 

d’un delicte. 

Comenta que, a més, s’han incrementat un 60% els conflictes veïnals amb col·lectius 

antisistema, ja que s’ha passat del 5,1% al 8,2%. Diu que això, juntament amb l’increment del 

66% de les okupacions a Barcelona, és una dada molt preocupant com a conseqüència de la 

permissivitat del govern amb el col·lectiu okupa i la justificació del govern amb aquest 

col·lectiu. Recorda que el dia anterior el responsable d’habitatge va dir que hi ha okupacions 

ideològiques i que aquestes estan justificades, sense tenir en compte les molèsties que aquestes 

causen als veïns i als altres. Demana, doncs, que s’acabi amb aquesta permissivitat i que s’actuï 

amb molta més determinació contra qualsevol tipus d’okupació, sobretot els okupes antisistema, 

que generen molts problemes en l’entorn. 

Assenyala que l’enquesta també marca una altra cosa preocupant, que han crescut un 0,99% els 

fets penals, la majoria fets contra el patrimoni, cosa que genera molta inseguretat. Considera 

que la percepció de seguretat o inseguretat és subjectiva, en funció d’un entorn, que és una dada 

objectiva. Per això entén que cal actuar i que hi ha d’haver presència policial als barris, que s’ha 

de dissuadir el petit o el gran furt, perquè la presència policial és una mesura dissuasiva i que 

alhora dona seguretat als ciutadans. 

Pensa que cal donar molt més suport a la Guàrdia Urbana, ja que des que Ada Colau és al 

capdavant de la seguretat ha abaixat la guàrdia en el tema de la seguretat, cosa que provoca 

conseqüències en aquest sentit. 

Demana, doncs, més presència d’agents de la Guàrdia Urbana als carrers, als parcs de la ciutat, 

policia de barri, i sobretot en els punts negres que s’han identificat en l’informe. Considera que 

aquesta presència pot reduir al màxim aquests delictes reflectits en l’enquesta. 

 

El Sr. FORN lamenta que aquest informe de l’enquesta de victimització, que sempre s’havia 

pogut presentar en comissió, en aquesta sessió es faci a instàncies d’un grup polític i no del 

govern. Recorda al Sr. Recasens que sempre s’ha presentat primer als mitjans i seguidament a la 

Comissió. Creu que no és normal que s’expliqui a instàncies dels grups polítics. 

Pensa que això deu tenir alguna cosa a veure amb la darrera frase del comissionat, quan ha dit 

que és preocupant l’anàlisi d’aquesta enquesta de victimització. Diu que també ho veu així el 

Grup Municipal Demòcrata, ja que creu que hi ha dades que són per preocupar-se. 

En aquest sentit, en primer lloc, destaca que l’índex de victimització augmenta un 1,6% 

respecte al 2015, que l’índex de victimització consumada augmenta 1,7 punts i, respecte a 

l’àmbit de victimització contra la seguretat personal, també augmenta un 1,3. Constata que això 

coincideix molt amb altres dades. Està d’acord que no es pot fer només cas de l’enquesta de 

victimització i que cal utilitzar altres dades. No acaba d’entendre una diferència que hi ha, ja 

que en l’informe que el govern va donar a la Junta de Seguretat es parlava d’un 4,9% en 

l’augment dels furts i en el paper que es dona als grups diu un 3,9%. Malgrat aquesta diferència 

d’un punt que espera que el Sr. Recasens expliqui, veu com a Ciutat Vella els furts augmenten 

un 8%, a l’Eixample un 3%, a les Corts un 12%, a Sarrià - Sant Gervasi un 13%, a Horta-

Guinardó un 6% i a Nou Barris un 7%. Diu que es recullen els fruits d’un augment dels furts a 

Barcelona. 

Afegeix que hi ha una altra dada a remarcar que no és nova, que és l’índex de denúncia. 

Constata que està estable, però que continua estant molt baix, ja que es troba al voltant del 20% 

i escaig. Creu que això està molt lluny del que hauria de ser més raonable. 

Diu que, si es fa una anàlisi de les dades territorials, ha baixat 4,6 punts a Ciutat Vella i hi ha un 

lleuger augment a l’Eixample, i que si bé veu que dos districtes com Ciutat Vella i l’Eixample, 

amb més dispositius i més agents, són capaços de controlar o millorar les seves dades, el 

preocupa molt veure com a determinats districtes hi ha augments enormes: 6 punts a Sarrià - 
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Sant Gervasi, 5,3 a Sant Andreu i 2,3 a Nou Barris. Comenta que, quan 6 districtes estan per 

sobre de la mitjana de Barcelona, 1 està igual i 3 per sota, un s’adona ràpidament que hi ha un 

problema d’efectius. Constata que es controla la inseguretat a districtes molt centrals com 

l’Eixample i Ciutat Vella, però que hi comença a haver problemes, sobretot en caps de setmana, 

en districtes més limítrofs, cosa que el preocupa. 

 

El Sr. CORONAS agraeix la presentació de les dades, i també lamenta que aquesta vegada hagi 

hagut de ser a petició d’un grup municipal. 

Comenta que les enquestes marquen una tendència, però diu que hi ha una cosa que no 

permeten fer, que és analitzar les realitats locals. Indica que sempre es parla d’àmbit de districte 

com a mínim, però considera que la millor manera de prevenir i evitar precisament que hi hagi 

més problemes d’inseguretat o de convivència és abordar els problemes localment. 

Recorda que en la valoració de l’enquesta anterior ERC ja va posar en relleu l’alta victimització 

de les dones, i per això va demanar una estratègia contra la violència masclista que inclogués 

les dades segregades i estructurades de manera diferent en els informes de seguretat, sobretot de 

cara a poder conèixer la realitat exacta del problema per tal de poder dissenyar les polítiques 

més adients. 

Reconeix que aquesta enquesta no és un informe de seguretat, però diu que també s’ha 

incorporat una nova dada que va en el sentit del que es plantejava en la proposició anterior i es 

demana de manera explícita per les agressions sexuals patides durant el 2016, diferenciant-les 

de la resta d’agressions físiques. 

En relació amb els delictes en si i amb les seves víctimes, el preocupen dades que van en 

augment, com ara els intents d’agressió física i les agressions sexuals. També el preocupen on 

es duen a terme, ja que la majoria dels delictes contra la seguretat personal es produeixen 

sobretot al carrer. Diu que la dada preocupant és que es donen en carrers transitats i no amb 

poca gent, cosa que denota problemes de convivència. 

Indica que on també són preocupants les dades és en el transport públic, és a dir, dins del metro, 

el tren o l’autobús, amb un increment molt significatiu.  

Pel que fa a l’anàlisi territorial, constata que disminueix la victimització a Ciutat Vella, però 

que augmenta exponencialment a Sarrià - Sant Gervasi. 

Quant a la percepció de seguretat, diu que va en augment i se situa en un 6,5 per als homes i en 

un 6,3 en les dones. En relació amb les dades femenines, indica que les dones se senten més 

segures en el conjunt de Barcelona que en el seu propi barri. 

També veu algunes contradiccions en el resultat de l’enquesta. Per tant, no sap si realment la 

metodologia emprada és la més adequada per obtenir una imatge clara de quina és la percepció 

ciutadana. 

Comenta que, si a Barcelona el total és del 6,5 de mitjana, els districtes on la gent se sent més 

segura són les Corts, però, en canvi, és on ha incrementat més la victimització. Afegeix que on 

més segurs se senten és a Ciutat Vella i a Nou Barris. Indica que a Ciutat Vella curiosament han 

millorat les dades de victimització i a Nou Barris es mantenen i són negativament estables. 

Finalment, pel que fa a les dades sobre convivència, veu que els conflictes de convivència 

segueixen alts a Ciutat Vella i a Sants-Montjuïc. Afegeix que els conflictes més recurrents són 

els de soroll. 

En definitiva, té uns quants dubtes sobre la metodologia de l’enquesta i no sap si s’hauria de fer 

algun replantejament per veure com es poden millorar aquests indicadors. 

 

La Sra. ROVIRA entén que aquesta enquesta de victimització constata que el consistori segueix 

tenint deures pendents. Comenta que, des del primer Consell de Seguretat a què la CUP va 

assistir, així com en les diferents propostes fetes en matèria de seguretat i espai públic, el seu 
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Grup ha defensat que cal establir línies de treball transversals per afrontar els diferents reptes de 

gestió de l’espai públic, el seu ús, la seva reapropiació per part de les classes populars i per 

poder fer front als possibles conflictes que s’hi puguin produir, tant des d’una òptica de buscar 

solucions com de manera preventiva. 

També lamenta que es continuïn fent enquestes sense tenir una perspectiva de gènere, és a dir, 

que aquestes no incloguin uns indicadors clars en aquest sentit i que es pugui tenir una visió 

amb aquesta perspectiva. Així mateix, troba a faltar que no hi hagi una anàlisi dels delictes de 

seguretat personal des d’una perspectiva de classe, de condició sexual i de condició de gènere. 

Creu que seria necessari que s’analitzessin les situacions personals, econòmiques i socials de les 

persones que presumptament han comès el delicte o la infracció administrativa, perquè el fet de 

no tractar aquestes dades de les persones que delinqueixen suposa alimentar el discurs punitiu 

de cercar més conseqüències penals o administratives per als infractors. Afegeix que també 

suposa crear discursos alarmistes, que sovint s’allunyen de la realitat que hi ha la ciutat. En 

aquest sentit, diu que si no s’aprofundeix en les causes que porten una persona a cometre un fet 

simplement es busquen solucions punitives que no solucionen el problema de manera 

preventiva, sinó que, al contrari, alimenten tot un discurs com el que s’ha vist per part de la 

dreta en aquesta Comissió. 

També creu que això fa que es cronifiquin els problemes, els estigmes, que no hi hagi solucions 

reals i efectives per evitar la comissió de delictes o infraccions administratives. En definitiva, 

pensa que cal posar tots els elements sobre la taula per poder anar a l’arrel d’aquestes 

desigualtats que produeixen moltes d’aquestes infraccions. 

Així mateix, opina que les enquestes segueixen sense fer front als reptes que té l’Administració 

pública com és el fet de ser garant de drets fonamentals de les persones, entre d’altres, i, per 

tant, l’obligació i el deure d’incloure en les enquestes les percepcions dels delictes comesos per 

funcionaris públics, ja siguin agents de policia com també de corrupció política. Destaca que fa 

més de 2 anys que la CUP fa aquestes demandes i que no hi ha hagut res que indiqui que s’està 

treballant en aquest sentit. Per això, torna a preguntar si s’avançarà en aquesta direcció. 

Alhora, per poder elaborar un pla de treball, un pla director per establir línies de treball dels 

diferents agents que intervenen en la gestió de qualsevol problema de convivència, creu que 

abans cal fer preguntes adequades per poder buscar les millors solucions. Pensa que cal abordar 

el tema de l’espai públic d’una manera integral. Opina que és fonamental que es facin enquestes 

que incloguin elements com els que ha esmentat abans, amb més detall per barris, que no l’ha 

vist en aquesta enquesta, per tal de poder aplicar de manera clara polítiques que busquin 

solucions i no per mantenir línies d’actuació de governs conservadors o polítiques de posar 

pedaços, de criminalitzar pobresa o que hi hagi impunitat policial per part d’alguns membres 

del Cos de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la presentació d’aquestes dades de victimització, i anuncia que es 

vol focalitzar en algunes qüestions, ja que li agradaria saber quina valoració fa el govern de 

l’estat de la coordinació dels cossos policials a Barcelona. Creu que aquesta coordinació és clau 

per reduir la victimització. 

D’altra banda, demana l’avaluació i la valoració de la resposta a les trucades i denúncies de la 

ciutadania, és a dir, si els temps de resposta són els adequats, si hi ha un nivell de crítica en 

aquest sentit. 

També demana com l’increment d’efectius podria reduir aquesta victimització. I constata les 

dificultats tant a les nits com els caps de setmana per donar resposta i els nivells alts de 

victimització en aquest sentit. 

Així mateix, posa de manifest que els conflictes de convivència i la vulneració de les 

ordenances de civisme són segurament els elements que posen més l’accent en la dificultat per 
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donar resposta i baixar aquesta victimització. Pensa que en aquest sentit es podria afirmar que 

queda molta feina per fer, tot i que s’hagi pogut estabilitzar aquest percentatge de victimització. 

 

La presidenta suspèn la sessió per anar a fer el minut de silenci. 

 

La sessió se suspèn a les 11.53 h i es reprèn a les 12.10 h. 

 

El Sr. RECASENS diu que intentarà respondre a la majoria dels problemes que s’han suscitat. 

Insisteix que no es pot demanar a l’enquesta de victimització que respongui a totes les 

preguntes i problemes que hi ha, ja que l’enquesta té limitacions metodològiques i treure-la 

d’aquestes limitacions és desvirtuar-la. Dit això, reitera que no es pot comparar pel turisme, 

entre altres coses, però li diu al Sr. Sierra que en les dades policials no hi ha falta de 

transparència, sinó que no les ha anat a buscar on cal anar-les a buscar, perquè els temes de 

policia judicial són dels Mossos d’Esquadra. Per tant, comenta que són a l’Open Data a la 

pàgina dels Mossos d’Esquadra. Diu que és qüestió d’anar a aquesta pàgina i que el regidor de 

Ciutadans hi podrà trobar tota l’estadística delinqüencial. 

D’altra banda, comenta que es plantegen unes percepcions d’inseguretat lligades a la Rambla, 

però diu que no tots els ciutadans van a la Rambla. Indica que la percepció de seguretat en tot 

l’àmbit de Barcelona està bastant estabilitzada, i informa que la Junta de Seguretat, que es va 

reunir fa un mes, va detectar justament que aquesta qüestió es troba en una fase d’estabilitat 

sense grans millores ni grans empitjoraments. 

Reconeix que la Guàrdia Urbana té recursos limitats, amb els quals cal fer front a un munt de 

problemes, però diu que el primer que cal fer és saber identificar el problema, que és pel que 

serveix l’enquesta de victimització. Indica que també s’ha de llegir bé l’enquesta de 

victimització, ja que la Sra. Esteller compara un any amb un altre. Diu que això no es pot fer 

perquè una té 4.000 enquestes i va destinada a uns coneixements i l’altra en té 1.000. En aquest 

cas, comenta que cal comparar-les biennalment pel tema de la mostra desproporcionada que ha 

comentat. 

Explica que, en tot cas, el decrement de denúncies no té a veure només amb un problema de 

seguretat, sinó que té a veure amb problemes de saturació judicial i de valoració judicial de 

determinats delictes. Diu que és, doncs, un tema molt més complex, que té una explicació molt 

llarga que no podrà donar. 

Pel que fa al tema de les responsabilitats policials, assegura que la policia té ordres d’intervenir 

en tot allò que la Guàrdia Urbana sigui competent, però constata que en moltes de les 

okupacions de què s’han parlat aquest cos no és competent. Diu que cal que totes les 

administracions s’hi posin i que aleshores potser se’n traurà l’entrellat. 

En relació amb la intervenció del Sr. Forn, reconeix que ha parlat de preocupació, però diu que 

no ha parlat d’alarma, és a dir, que és preocupant però no és alarmant. Especifica que és 

preocupant perquè hi ha delictivitat a la ciutat i augmenten els furts. 

 

La Sra. ESTELLER aclareix que ha donat una comparativa de xifres, però ja ha dit que són 

tendències. Diu que el que li interessa és saber què farà l’Ajuntament, és a dir, quines mesures 

es prendran per reduir aquesta impunitat o sensació d’impunitat que hi ha amb el món okupa. 

Reitera que hi ha una queixa molt important de veïns per les molèsties dels okupes i no s’actua 

o no es fa amb la determinació que hi hauria d’haver. 

Pregunta què es farà per reduir la sensació d’inseguretat com a conseqüència del fet que 1 de 

cada 4 persones ha patit algun tipus de delicte. Destaca, a més, que s’estan intensificant els 

delictes contra la propietat, encara que sigui només en un punt o unes dècimes, perquè el que 

compta és la tendència.  
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Demana que hi hagi més Guàrdia Urbana al carrer per prevenir delictes i que s’actuï amb més 

determinació quan es produeix el delicte, a més de donar seguretat als ciutadans a la ciutat. 

Sol·licita que també s’actuï contra l’incivisme, que és l’inici de moltes accions que després 

acaben perjudicant. Demana també com pensa fer-ho el govern, perquè entén que s’ha abaixat 

la guàrdia en seguretat, que hi ha menys acció al carrer i que hi ha menys resposta judicial. 

Opina que en aquest cas no és necessàriament un fet imputable a la Guàrdia Urbana, de qui 

sempre ha valorat l’activitat, sinó per unes directrius que potser fan que no actuïn amb la 

determinació que cal. 

També pensa que cal actuar contra els punts negres, que a més estan identificats, i cal eliminar 

la impunitat en molts col·lectius que perjudiquen molt els veïns, que també tenen dret a 

descansar i a viure amb tranquil·litat. 

 

El Sr. FORN demana què es pensa fer respecte al que apareix en les dades que esmentava en la 

intervenció anterior sobre l’enquesta de victimització, que diuen que hi ha un augment d’un 6% 

a Sarrià - Sant Gervasi i un augment d’un 13% dels furts. Comenta que és el mateix cas de Nou 

Barris, en què hi ha un 2,3 de diferència respecte a l’enquesta de victimització i un augment del 

7,49 respecte als furts. Creu que són respostes que el govern hauria de donar. Comenta que ha 

fet altres preguntes per escrit que no han estat contestades, com ara tot el desenvolupament que 

estava previst dels grups de delinqüència urbana que van donar molt bon resultat a la ciutat 

precisament per combatre aquest tipus de delictes. Voldria que el govern en pogués parlar en 

algun moment. 

 

Es dona per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

5.-  (0949/17) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2017 als ciutadans, ciutadanes i 

entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, d’acord amb la 

relació que s’adjunta en document annex, com a mereixedors d’aquest guardó, perquè amb la 

pràctica de la seva labor professional o social han contribuït al desenvolupament de la 

consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. 

 

El Sr. PISARELLO comenta que les medalles d’honor es van instituir el 1997, en 

commemoració del centenari de les agregacions de diversos municipis. Indica que a partir d’ara 

es tracta de 25 medalles: 5 que atorga el Consell Plenari i la resta els districtes. Explica que són 

medalles que permeten guardonar persones i entitats que han fet contribucions especials a la 

ciutat, que ha ajudat al fet que Barcelona sigui una ciutat més humana, més solidària. Agraeix 

l’esforç que han fet tots els grups per aconseguir aquestes medalles, i que tant les d’honor com 

les del districte s’hagin assolit per consens. 

Destaca que és la primera vegada que es fa un reconeixement públic molt explícit de l’aportació 

de les dones de Barcelona al desenvolupament de la consciència ciutadana, a les virtuts i els 

valors cívics. Remarca que no és una qüestió menor que es ratifiqui en comissió en aquesta 

sessió i la setmana següent en consell plenari l’atorgament de medalles d’honor a 9 dones, 3 

homes i 13 entitats. Comenta que totes elles han estat mereixedores d’aquests guardons per 

motius molt diferents. 
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Explica que hi ha medalles que premien el paper de les dones científiques a la ciutat, amb el 

nom de Marta Estrada; dones que han destacat en el camp de la defensa dels drets humans, com 

ara la Magda Oranich, i persones que han tingut una dilatada carrera en el món de la música, 

com ara José María Sanz Beltrán, més conegut com a Loquillo. Manifesta que també són dignes 

d’esment per la seva trajectòria la Casa d’Andalusia de Barcelona, una de les primeres cases 

regionals de la ciutat, i la Fundació Boscana, dedicada des del 1961 a l’atenció de persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

Felicita, doncs, en nom del govern municipal, tots els guardonats i guardonades, és a dir, les 20 

persones i entitats que ho han estat a proposta dels 10 districtes de la ciutat. Considera que és 

molt important que els poders públics reconeguin públicament la tasca de tants ciutadans i 

ciutadanes que han nascut a Barcelona o han vingut de fora i que han contribuït amb els seus 

valors i les seves accions a fer de Barcelona una ciutat més humana i més solidària. 

 

El Sr. MARTÍ constata que es comença el compte enrere per a la concessió d’aquestes medalles 

d’honor de Barcelona a un conjunt de ciutadans i entitats. Comenta que és una iniciativa que 

any rere any dona sentit a una de les funcions dels poders públics, que és la de posar en relleu i 

donar la importància que es mereixen a un conjunt de persones que fan més coses de les que els 

pertoquen, tot fent una tasca cívica i de contribució a la ciutat i al país. 

Subscriu les paraules del tinent d’alcalde i no anomenarà cap persona ni entitat en concret, però 

sí les 3 persones i 2 entitats que proposen com a ciutat els 5 grups municipals per consens, que 

són la Marta Estrada, la Magda Oranich, la Casa d’Andalusia de Barcelona, Loquillo i la 

Fundació Boscana. 

Creu que cal felicitar-se perquè aquestes persones i entitats representen el que és Barcelona, una 

ciutat líder, convivencial, solidària i amb un grau de civisme i de solidaritat molt important. 

Afegeix que també s’han de felicitar perquè s’ha superat una situació que es va produir l’any 

anterior que no va ser del tot normal, en què no se’n van sortir gaire amb el consens. Comenta 

que aquest any s’ha fet un sistema que permet sense problemes aparents tenir aquesta proposta 

unitària.  

Felicita d’avançada totes les persones i entitats guardonades, que tindran l’ocasió de veure 

personalment en l’acte de lliurament de les medalles al novembre. 

 

El Sr. SIERRA entén que en el Plenari intervindran els presidents de grup en aquest punt per 

donar més importància als premiats, als quals aprofita per felicitar. També aprofita per felicitar 

tots els grups municipals per l’elaboració d’aquestes propostes i l’atorgament d’aquestes 

medalles, que realment són de consens i representen tota la ciutat. 

 

La Sra. BENEDÍ felicita els ciutadans i ciutadanes i les entitats mereixedores de les medalles 

d’honor del 2017, i mostra el reconeixement del seu Grup per la seva tasca en el 

desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics a la ciutat. 

Destaca que la riquesa, diversitat i el compromís d’entitats i ciutadania fan de Barcelona un 

motor de canvi i efervescència social. En aquesta edició constata l’augment del nombre de 

dones que reben la medalla d’honor de Barcelona. Indica que cada cop són més les dones que 

trenquen la invisibilitat, però diu que això no ha de fer en cap cas abaixar la guàrdia, ja que 

aquest any és així, però espera que també sigui així l’any següent i la resta. Anuncia que des 

d’ERC es posaran totes les mesures perquè així sigui. 

 

La Sra. ESTELLER veu com totes les persones que reben aquesta medalla a Barcelona tenen 

mèrits per poder-les rebre per les seves feines, les seves trajectòries i el treball sovint d’ajuda o 
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suport als altres. Per aquest motiu valora molt l’acord pres a l’Ajuntament. Lamenta que en 

alguns districtes no hi ha hagut aquesta unanimitat i, per tant, diu que cal veure de quina manera 

es poden arribar a aquests acords, perquè les medalles representen a tothom. Reservarà la 

intervenció per al Plenari. 

Anuncia que hi votarà a favor. 

 

La Sra. ROVIRA expressa una reserva de vot. 

 

El Sr. ARDANUY votarà favorablement, tot i que no ha participat ni del debat ni de la 

construcció de consens de les 5 propostes de medalles proposades al Plenari municipal. Està 

totalment d’acord amb les trajectòries i els perfils dels proposants, ja que entén que representen 

aquesta visió que es vol d’una ciutat que es construeixi entre tots aportant perfils de molta 

qualitat social i professional, que fan de Barcelona una referència mundial. Creu que val la pena 

posar de manifest aquests perfils, ja que aquestes persones guardonades tenen tot el 

reconeixement per visualitzar i portar Barcelona arreu del món. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs, ERC, PP i del regidor no adscrit, i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

6.-  (49-2017) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que 

figuren en les relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze, per haver prestat serveis 

sense interrupció durant 35 o 25 anys, respectivament, sense cap nota desfavorable en els seus 

expedients personals. La concessió de la medalla d’argent produeix els beneficis establerts a 

l’article 5 del Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del 

Servei d’Extinció d’Incendis aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

El Sr. RECASENS explica que es tracta de l’atorgament de les medalles del Reglament 

d’honors i recompenses, que reitera que està en revisió, tot i que pràcticament s’ha acabat, però 

diu que encara s’està treballant en el reglament que atorga unes medalles d’argent i bronze per 

antiguitat als 25 o 35 anys, com s’ha fet cada any. 

 

El Sr. FORN votarà favorablement i felicita aquests agents que fa 25 o 35 anys que presten 

servei sense interrupció ni cap nota desfavorable en els seus expedients.  

 

El Sr. SIERRA anuncia que, amb el màxim agraïment als guardonats, hi votarà a favor. 

 

El Sr. CORONAS diu que farà una reserva de vot. 

 

La Sra. ESTELLER hi votarà a favor, tot reconeixent la trajectòria de tots els que han estat 

guardonats. 

 

La Sra. ROVIRA hi votarà en contra, i torna a recordar que aquest és un reglament franquista 

que espera que es retiri en els propers mesos. 

 

El Sr. ARDANUY hi votarà a favor. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs, PP i del regidor no adscrit, amb la reserva de vot d’ERC i amb el 

posicionament contrari de la CUP.  
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7.-  (78-2017) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla d’Honor al sofriment en la 

categoria d’argent al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 

24739, atès que, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, no s’ha apreciat la 

concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’Honors i 

Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis aprovat 

pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

El Sr. RECASENS comenta que en el marc del Reglament d’honors i recompenses es preveu 

l’atorgament de medalles al sofriment en uns casos que estan específicament taxats. Explica que 

en aquest cas es tracta d’un agent que va patir un accident de trànsit com a conseqüència d’una 

maniobra indeguda per part del conductor d’un turisme. Indica que aquest agent va patir lesions 

al colze i a la cara. Tot i que reconeix que va tenir conseqüències doloroses per a l’agent, diu 

que això està previst en la legislació general i en el sistema general de rescabalament d’aquest 

tipus de danys. Tal com diu l’informe del cap de la Guàrdia Urbana, considera que aquest agent 

no compleix els requisits d’especial patiment en el compliment del servei per donar-li aquesta 

medalla. 

 

El Sr. SIERRA hi votarà en contra perquè és una persona que té una incapacitat temporal 

conseqüència d’aquesta lesió, és a dir, que li ocasiona un patiment. Destaca que no és un 

reglament franquista, sinó predemocràtic. Li diu a la Sra. Rovira que Franco ja havia mort el 

1976. 

Considera que la qüestió és que aquestes persones, cada vegada que es posen l’uniforme i 

trepitgen el carrer, es juguen la vida. Diu que hi va haver ocasió de comprovar-ho amb agents 

companys del municipi de Gavà. Per tant, no comparteix el fet de negar un reconeixement a una 

persona que ha patit una lesió pel mer caprici de canviar el criteri com s’ha fet en aquest 

govern. 

 

El Sr. RECASENS diu que li sembla absolutament injust per als agents que han patit l’atac a 

Gavà comparar-los com ho fa el Sr. Sierra, perquè són coses completament diferents. Pensa que 

en honor als agents de Gavà s’ha de fer un reconeixement a aquests agents i no es pot comparar 

tan a la lleugera. 

D’altra banda, suposa que el regidor de Ciutadans fa anys que planteja la mateixa pregunta i, 

per tant, deu saber que el període 2011-2014 se’n van denegar 6. Conclou, doncs, que no hi ha 

hagut cap canvi de criteri, perquè del 2015 al 2017 se n’han denegat 3. Indica que és un criteri 

que respecta del mandat anterior i ho continuarà fent. Pensa que denegar una medalla quan no 

correspon justament és donar valor a les medalles i a les recompenses, i no donar-les a tothom 

en qualsevol cas i en qualsevol situació. 

 

El Sr. SIERRA diu que el Sr. Recasens ha afirmat que se n’han denegat 6 en el mandat anterior 

i 3 en aquest. Opina que raó de més, en un col·lectiu tan gran, per reconèixer-los aquest mèrit i 

aquest patiment. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata i del regidor no adscrit, amb el posicionament contrari de Cs i PP i amb la reserva 

de vot d’ERC i CUP.  

 

8.-  (808/2017) APROVAR les modificacions de les taules retributives de l’Annex 3 del vigent 

Catàleg de llocs de Treball que s’annexen i que deriven de l’aprovació de la Llei 3/2017, de 27 
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de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, amb efectes 1 de gener de 2017. 

INTEGRAR en la Subescala de Serveis Especials: Servei d’Extinció d’Incendis de l’Escala 

d’Administració Especial les categories Tècnic/a Superior SPEIS, Tècnic/a Mitja/na SPEIS i 

Tècnic/a Mitja/na d’Infermeria SPEIS i APROVAR el nou Annex 2 de Categories Professionals 

del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta modificació. 

MODIFICAR el lloc de treball de Bomber/a Accés SPEIS de l’annex 1 del Catàleg de Llocs de 

Treball, en el sentit d’assignar al mateix el complement específic 92.10, i APROVAR el nou 

Annex 1 del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta 

modificació. MODIFICAR les taules retributives de l’annex 3 del Catàleg de Llocs de Treball 

corresponents als apartats: 4. “retribucions complementàries: complement circumstancial” 

afegint el subapartat s) “manteniment d’acreditació” per als submarinistes; 5. “retribucions 

complementaries: serveis extraordinaris i hores extraordinàries” afegint a la taula d’ampliació 

de jornada la “funció Cap de Guàrdia” i 6. “retribucions complementàries: altres gratificacions 

per serveis extraordinaris i hores extraordinàries” afegint a la taula la compensació festius 

treballats SPEIS i la gratificació hores mòdul (tallers municipals), amb els continguts que 

consten a les esmentades taules annexes i amb els efectes establerts al preacord assolit en 

l’àmbit del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i ratificat per la Mesa General 

de Negociació. AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no resulti 

d’aplicació el catàleg de llocs de treball i taules retributives de l’Ajuntament de Barcelona a 

incrementar les retribucions del personal amb el límit d’un increment global de l’1% respecte a 

les vigents a 31 de desembre de 2016. PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta 

Municipal i al web municipal i de forma resumida al Butlletí Oficial de la Província. 

 

El Sr. BADIA explica que és un expedient que incorpora tres modificacions, la més substancial 

de les quals és l’aplicació de l’increment salarial de l’1% per a l’any 2017 derivat de la Llei de 

pressupostos generals de l’Estat, que afecta les retribucions bàsiques i complementàries del 

personal municipal. Comenta que aquest increment ha estat negociat i acordat amb la 

representació sindical a la mesa general celebrada el 4 de juliol de 2017. Indica que els canvis 

s’aplicaran amb efecte l’1 de gener de 2017. 

Assenyala que el segon bloc de modificacions han estat acordades amb el Servei de Prevenció i 

Extinció d’Incendis i Salvament, que deriva de la negociació que s’ha dut a terme durant tot el 

2017. Comenta que es trasllada en diferents acords: en primer lloc, assignar un complement 

específic a un dels subgrups per tal d’equiparar-lo amb altres grups equivalents; en segon lloc, 

reordenació de les categories tècniques i operatives dels SPEIS perquè constin tots a la mateixa 

escala de funcionaris i sigui més entenedor, i, en tercer lloc, s’incorporen diferents elements 

retributius com un complement de manteniment d’acreditació al personal submarinista dels 

SPEIS, l’extensió de l’ampliació de jornada als caps de guàrdia i la retribució de les guàrdies 

que coincideixen amb festius intersetmanals. 

Indica que el tercer bloc és incloure en el catàleg el complement d’hores mòdul que retribueix 

les hores extraordinàries en festius o caps de setmana del personal dels tallers municipals. 

Explica que es tracta d’una regularització d’un complement que ja existeix però que no 

constava en el catàleg. 

 

El Sr. SIERRA hi votarà a favor no tan sols perquè es donarà compliment a la llei i s’ha fet amb 

l’acord de diversos agents socials, sinó també perquè respon a una demanda que Ciutadans va 

fer en una proposta respecte al desenvolupament del Reglament de bombers. Apunta que una de 

les coses que demanava el seu Grup era justament la reordenació d’aquests llocs de treball. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs i del regidor no adscrit, i amb la reserva de vot d’ERC, PP i CUP, amb el 

redactat següent: 

 

APROVAR les modificacions de les taules retributives de l’Annex 3 del vigent Catàleg de llocs 

de Treball que s’annexen i que deriven de l’aprovació de la Llei 3/2017, de 27 de juny de 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, amb efectes 1 de gener de 2017. INTEGRAR 

en la Subescala de Serveis Especials: Servei d’Extinció d’Incendis de l’Escala d’Administració 

Especial les categories Tècnic/a Superior SPEIS, Tècnic/a Mitja/na SPEIS i Tècnic/a Mitja/na 

d’Infermeria SPEIS i APROVAR el nou Annex 2 de Categories Professionals del Catàleg de 

Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta modificació. MODIFICAR el lloc 

de treball de Bomber/a Accés SPEIS de l’annex 1 del Catàleg de Llocs de Treball, en el sentit 

d’assignar al mateix el complement específic 91.20, i APROVAR el nou Annex 1 del Catàleg de 

Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta modificació. MODIFICAR les 

taules retributives de l’annex 3 del Catàleg de Llocs de Treball corresponents als apartats: 4. 

“retribucions complementàries: complement circumstancial” afegint el subapartat s) 

“manteniment d’acreditació” per als submarinistes; 4.1. “retribucions complementaries: 

serveis extraordinaris i hores extraordinàries” afegint a la taula d’ampliació de jornada la 

“funció Cap de Guàrdia” i 6. “retribucions complementàries: altres gratificacions per serveis 

extraordinaris i hores extraordinàries” afegint a la taula la compensació festius treballats 

SPEIS i la gratificació hores mòdul (tallers municipals), amb els continguts que consten a les 

esmentades taules annexes i amb els efectes establerts al preacord assolit en l’àmbit del Servei 

de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i ratificat per la Mesa General de Negociació. 

AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no resulti d’aplicació el catàleg 

de llocs de treball i taules retributives de l’Ajuntament de Barcelona a incrementar les 

retribucions del personal amb el límit d’un increment global de l’1% respecte a les vigents a 31 

de desembre de 2016. PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal i al 

web municipal i de forma resumida al Butlletí Oficial de la Província. 

 

9.-  (2017/575) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació Mundial de 

Grans Ciutats, Metropolis. ACCEPTAR els Estatuts de l’esmentada associació. FACULTAR 

l’Alcaldia perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries per a la plena efectivitat del 

present acord, així com per al nomenament dels representants de l’Ajuntament de Barcelona a 

l’esmentada Associació. 

 

La Sra. PÉREZ indica que Barcelona participa de manera molt activa en diferents xarxes de 

ciutat mundials, en algunes de manera generalista, regional, etc. Comenta que Metropolis és una 

de les més importants per l’abast metropolità i pels temes de governança metropolitana. 

Assenyala que Barcelona ha estat treballant en el marc de la seva adhesió amb l’àrea 

metropolitana de Barcelona.  

Comenta que ara es passa l’expedient de l’entrada de Barcelona ciutat, una part de tràmit, que 

és l’acompliment dels reglaments. Informa que hi ha un acord entre Metropolis i CGLU, que és 

la xarxa de governs locals del món, pel qual totes les ciutats membres de CGLU de més d’1 

milió d’habitants ho han de ser també de Metropolis. Apunta, doncs, que encara estava pendent 

aquesta adhesió per complir els reglaments. 

D’altra banda, entén que és una oportunitat de reforçar la presència de Barcelona i el treball 

conjunt que ja s’està fent a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
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El Sr. MARTÍ no hi veu cap problema, ja que és una proposta lògica, reglamentària, 

instrumental i per actualitzar i posar al dia una implicació que fa anys que té l’Ajuntament amb 

aquest organisme internacional a través de la naturalesa jurídica de l’àrea metropolitana. Reitera 

que és posar al dia una situació anòmala des del punt de vista formal. Espera, doncs, que 

aquesta actualització estatutària o del reglament serveixi per enfortir cada dia més la 

participació de l’Ajuntament de Barcelona a Metropolis i en altres entitats com el CGLU, de 

què Barcelona és des de fa anys seu permanent. 

Per tant, hi votarà a favor. 

 

El Sr. ALONSO també veu positivament aquesta adhesió. Creu que Barcelona ha d’estar 

representada a totes les entitats internacionals on es pugui fer una feina interessant, i aquesta 

pensa que ho és, ja que és afavorir la cooperació internacional, els intercanvis d’experiències, 

de coneixements, d’investigacions, establir llaços de solidaritat. Li sembla, doncs, que és una 

entitat prou solvent i hi està d’acord. 

 

La Sra. ESTELLER també ho veu positiu, ja que creu que ser-ne un membre actiu dona 

possibilitat de votar i de prendre decisions i participar en la definició dels projectes que es 

puguin fer. Pensa que és una organització en què cal ser-hi de ple dret. Troba positiu que 

Barcelona hi participi, i per això hi votarà a favor. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs, PP i del regidor no adscrit, i amb la reserva de vot d’ERC i CUP.  

 

10.-  (765/17) APROVAR, l’acord convencional entre l’Ajuntament de Barcelona i Attachmate 

Group Spain, SL, de conformitat amb l’establert a l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques; FACULTAR el Primer 

Tinent d’Alcaldia perquè formalitzi l’esmentat acord; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa 

a favor de Attachmate Group Spain, SL (NIF) la quantitat d’1.054.899,78 euros (871.818,00 

euros més 183.081,78 euros (21% d’IVA), amb càrrec a la partida i al pressupost que 

s’indiquen en el document annex. 

 

La Sra. PIN comenta que es tracta d’un acord en relació amb el programari Novell, que és un 

programari que funciona per als serveis de compartició d’arxius i impressió i que es va fer 

servir durant el període comprès entre el 1994 i el 2012. Explica que el 2012 es va produir un 

canvi en la solució tecnològica. Comenta que durant els anys 2011 i 2012 Novell va iniciar una 

auditoria d’ús de les seves llicències, i afegeix que el 2013 Novell presenta un escrit 

d’al·legacions per concretar la reclamació de les llicències no pagades, que pujava a 3.990.000 

euros, perquè l’Ajuntament havia continuat fent servir les seves llicències quan ja s’havia 

produït el canvi de solució tecnològica. 

Explica que el 22 d’abril de 2014, per donar resposta a aquest litigi, l’Ajuntament va encarregar 

un peritatge independent que va arribar a la conclusió que l’ús de llicències de programari era 

superior al contractat per valor de 871.818 euros. Informa que no es va arribar a un acord amb 

Novell, de manera que Novell va presentar un contenciós administratiu per l’import de 

2.974.000 euros. Assenyala que, davant d’aquest procediment judicial, el Consell Rector de 

l’IMI del 29 de març de 2017 va plantejar avaluar i tractar de negociar una solució amistosa al 

litigi, de manera extrajudicial. Indica que els serveis tècnics i jurídics de l’IMI i l’Ajuntament 

van arribar a un acord amb l’empresa per l’import establert en el peritatge de 2014, és a dir, per 

871.818 euros. Explica que, tenint en compte aquests fets, el Consell Rector de l’IMI en la 

sessió de l’11 de maig de 2017 va acordar iniciar els tràmits per resoldre per via extrajudicial 
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aquest litigi. Apunta que aquest acord, que ve del Consell Rector de l’IMI, és el que es porta a 

la sessió, tot i que també s’indica que segurament cal promoure les llicències lliures en 

l’Administració pública en lloc de treballar amb programari propietari. 

 

El Sr. ALONSO votarà favorablement aquest acord extrajudicial per resoldre aquest embolic, 

però pensa que el govern ha de donar explicacions, ja que creu que aquesta situació és bastant 

lamentable. Comenta que, segons l’informe, el 2012 l’Ajuntament va fer servir 76.000 

llicències sense l’autorització del titular. Afegeix que el 2014 el mateix Ajuntament ja tenia un 

informe que tenia un deute de més de 800.000 euros, i no entén per què no es va resoldre en el 

seu moment. Li sembla una situació bastant lamentable i opina que algú ha de donar 

explicacions. 

En tot cas, pensa que, abans que un jutge taqui la imatge de l’Ajuntament i el condemni a pagar 

3 milions d’euros, és positiu arribar a aquest acord extrajudicial, i per això hi votarà a favor, 

malgrat que quedin pendents les explicacions. 

 

La Sra. ESTELLER farà una reserva de vot, perquè entén que és molt greu la utilització de més 

llicències de programari que les contractades per part de l’Ajuntament. Recorda que el 2013 es 

va produir una reclamació de 3,9 milions d’euros. Es queixa que no s’ha informat els grups amb 

la correcció que hauria de ser, perquè en aquell moment es va ocultar la informació i en el 

compte general de 2015 els grups no van tenir aquesta informació. Afegeix que ni tan sols es va 

informar d’ofici fins al 2017. Es queixa que ni tan sols els precs i les preguntes al govern 

municipal van servir per informar de totes aquestes qüestions. 

Comenta que durant tot aquest temps hi ha hagut 11 reunions del Consell Rector de l’IMI i que 

és la primera vegada que el govern informa d’ofici d’aquesta actuació. Creu, per tant, que no és 

la manera d’obrar ni de donar aquesta informació amb prou transparència. 

Per tot això entén que aquest acord és molt raonable, però de moment farà una reserva de vot. 

 

El Sr. ARDANUY hi votarà a favor. Constata que es tracta d’una situació que s’ajusta 

perfectament a la dita de «més val un mal acord que un bon judici» i que posa de manifest la 

mala praxi que s’ha portat a terme en els fets denunciats. Entén que l’Ajuntament ha d’actuar 

d’una manera més exemplar en aquests temes i fer que no s’incrementi l’activitat administrativa 

de l’Ajuntament per un tema de mala praxi de la utilització de llicències sense permís. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs i del regidor no adscrit, i amb la reserva de vot d’ERC, PP i CUP, amb el 

redactat següent: 

 

APROVAR, l’acord transaccional entre l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de 

Barcelona i Attachmate Group Spain, SL, de conformitat amb l’establert a l’article 88 de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions Públiques i 

procediment administratiu comú; FACULTAR al Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica 

perquè formalitzi l’esmentat acord; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per part de 

l’Institut Municipal d’Informàtica a favor de Attachmate Group Spain, SL (NIF) en la quantitat 

d’1.054.899,78 euros (871.818,00 euros, més 21% IVA). 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 
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c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/6549) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que es procedeixi a la unificació dels diferents arxius del sistema municipal 

d’arxius en un únic equipament que solventi els problemes i les mancances actuals i, en concret, 

la manca d’espai per custodiar adequadament els seus fons i col·leccions documentals, capacitat 

i condicions dels seus treballadors facilitant-se i garantint el ple accés de la ciutadania a la 

consulta de la documentació i material arxivístic. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia que el Grup Municipal Demòcrata presenta una proposició sobre una 

qüestió molt important no tan sols per a l’Ajuntament i per a la ciutat i per als treballadors que 

donen servei al sistema d’arxius municipals, sinó també per a tota la ciutadania en general. 

Assenyala que el sistema d’arxius municipals de Barcelona és un servei públic amb una 

trajectòria de fa molts anys i una cartilla de serveis boníssima, amb una qualitat del servei molt 

alta, amb un futur esplendorós, però amb un problema gairebé estructural respecte a la majoria 

de les diferents tipologies d’arxius municipals. 

Especifica que són problemes que s’arrosseguen des de fa força anys en relació amb les 

condicions en què es presta el servei, bàsicament condicions físiques dels equipaments dels 

mateixos edificis on s’allotgen els serveis dels arxius municipals, amb diferents característiques, 

perquè es tracta de diferents tipus d’arxius, que integren el sistema d’arxius de Barcelona, sigui 

l’arxiu contemporani, l’històric o el fotogràfic, o els arxius municipals de districte, en què hi ha 

una tipologia molt diferent i amb casuístiques diferents pel que fa a les característiques, ja que 

alguns d’aquests arxius de districte estan ben dotats, amb obres recents, i altres no tant. 

Per tant, constata que hi ha una situació detectada des de fa molts anys d’una necessitat 

imperiosa que l’Ajuntament doni resposta a unes necessitats per millorar aquest servei. 

Comenta que hi ha uns excel·lents professionals que tenen dificultats sovint per treballar en les 

condicions de limitació d’espai físic en els seus centres de treball. Manifesta que hi ha una feina 

molt important d’adaptació tecnològica d’aquests arxius municipals i, per tant, la introducció a 

les tecnologies digitals i a les tècniques d’última generació, que permeten mantenir, conservar i 

difondre els fons documentals que hi ha als arxius municipals de Barcelona. Pensa que hi ha 

l’obligació que els usuaris, els ciutadans, experts, estudiosos, professionals que han d’utilitzar 

els serveis dels arxius municipals hi puguin accedir amb les màximes garanties de 

transparència, accessibilitat, etc. 

Indica que aquesta problemàtica afecta a tothom. Diu que en el mandat anterior es van 

començar a treballar alternatives de futures ubicacions per als arxius municipals, amb una 

voluntat de centralització i de concentració per donar un millor servei en general a la ciutadania. 

Recorda que llavors es van fer alguns passos i es van fer alguns estudis d’ubicació d’aquests 

arxius municipals. Aclareix que en concret es va treballar a partir d’espais disponibles a Can 

Batlló, al barri de la Bordeta, amb la nau central o fins i tot amb alguna edificació nova 

soterrada.  

Li consta que fa dos anys que hi ha un seguiment d’aquests estudis, amb altres variables 

segurament. I creu que és molt important en aquests moments donar un impuls definitiu als 
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acords polítics i pressupostaris que donin sortida a aquestes necessitats reals, objectives, que té 

el sistema d’arxius municipals. 

Insta, doncs, amb aquesta proposta el govern perquè adopti els acords necessaris per tenir ja una 

proposta concreta per encarregar un projecte executiu d’aquest futur equipament municipal. En 

aquest sentit demana al govern la màxima prioritat política perquè això sigui a curt termini i que 

es pugui tenir tota la casa endreçada per tal que en el pròxim mandat es pugui executar i 

concretar l’obra d’aquest nou equipament, que és el que es mereixen els arxius municipals i, 

sobretot, els seus treballadors: un arxiu del segle XXI. 

 

El Sr. ALONSO pensa que cal posar en valor el patrimoni documental de la ciutat de 

Barcelona, que es gestiona des de l’arxiu municipal i que compta amb el treball d’un equip de 

professionals competents i que fan una gran feina, que no sempre es valora prou. 

Creu que és necessària la unificació dels diferents arxius en un únic equipament, ja que hi ha 

diversos problemes: d’una banda, un problema d’espai, de l’altra, un problema amb els 

treballadors, perquè com que hi ha diferents ubicacions s’han de traslladar d’una ubicació a 

l’altra, cosa que també és una dificultat per a la ciutadania que vol consultar documentació, que 

ha d’anar per diferents ubicacions per fer estudis. 

Opina que és positiu tenir un únic equipament, i per això votarà a favor de la proposta. Pensa 

que cal treballar per conservar el patrimoni de la ciutat, ja que vol que es conservi la història de 

Barcelona i que tot això sigui fàcilment accessible a la ciutadania. 

 

El Sr. CORONAS diu que possiblement la posició d’Esquerra Republicana de Catalunya 

sorprendrà perquè contrasta amb la que va tenir en el passat, però recorda que quan ERC va 

elaborar el programa municipal va treballar amb una comissió d’experts en què ja va dir que 

impulsaria el procés de digitalització de consulta en línia dels fons documentals dels diferents 

centres que formen el sistema municipal d’arxius i que potenciaria el paper dels arxius 

municipals de districte com a centres de gestió, preservació i difusió del patrimoni documental 

de cadascun dels antics municipis del pla de Barcelona. 

Està a favor de la unificació dels diferents fons documentals administratius contemporanis del 

sistema d’arxius municipals, però no dels fons documentals històrics, que pensa que han de 

romandre a l’arxiu històric de la ciutat i als diferents arxius municipals de districte. Està a favor 

de dotar amb els mitjans necessaris l’arxiu històric de la ciutat, l’arxiu fotogràfic de Barcelona i 

els arxius municipals de districte perquè desenvolupin en les millors condicions la tasca que els 

hi és pròpia com a centres patrimonials i de recerca i divulgació històriques, però no està a 

favor de la unificació i centralització de tots els arxius del sistema municipal d’arxiu en un únic 

equipament. 

Creu en un model cultural descentralitzat, que respon a la diversitat històrica dels districtes i 

barris de la ciutat, i considera que els arxius de districte són equipaments culturals de proximitat 

de primer ordre. Considera que el centenari arxiu històric de la ciutat no pot deixar el seu 

emplaçament emblemàtic a la Casa de l’Ardiaca, ja que és dels centres patrimonials de recerca i 

divulgació històriques més importants de Catalunya i de renom internacional. Explica que els 

seus fons documentals d’època medieval i moderna i el fons de la seva hemeroteca tenen les 

millors condicions de conservació, i que la consulta dels documents per part dels investigadors 

és modèlica, en unes instal·lacions magnífiques, amb un horari amplíssim de dilluns a divendres 

de 9 h a 20.45 h, i amb un catàleg del fons en línia. Afegeix que la seva ubicació a la Casa de 

l’Ardiaca, al bell mig de la ciutat antiga, és un valor fonamental, i també la seva centralitat, en 

un entorn on conviu amb altres centres patrimonials amb els quals es complementa i 

interrelaciona. Comenta que també és de gran utilitat per als investigadors i que potencia el seu 

caràcter d’equipament cultural de ciutat. 
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Considera que els arxius municipals de districte no poden ser objecte d’una unificació 

centralitzadora, ja que la major part responen a les particularitats històriques dels diferents 

pobles del pla de Barcelona i actuen com a dinamitzadors culturals dels diferents districtes i 

com a centres de promoció de la recerca de divulgació de la història local dels municipis 

agregats. 

Creu que és absolutament necessari augmentar la dotació dels arxius municipals, crear un únic 

catàleg en línia que permeti conèixer als investigadors i al conjunt de la ciutadania els fons 

documentals existents a la ciutat i el lloc on es troben custodiats i impulsar un procés de 

digitalització dels fons documentals dels diferents arxius municipals perquè puguin ser 

consultats en línia. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup Popular valora molt els fons documentals dels arxius 

de la ciutat. Comenta que es tracta de 13 arxius que depenen de 12 àmbits administratius: 

Presidència, Cultura i els 10 districtes. Creu que caldria una acció més unitària, perquè aquesta 

dispersió dificulta l’actuació unitària i l’accés de la ciutadania a molta documentació, 

especialment els expedients d’obres, en què s’han de consultar dos arxius per conèixer tots els 

antecedents d’un edifici, cosa que en dificulta l’accés a la ciutadania. 

Constata que aquesta proposta planteja unificar tot l’arxiu municipal en un sol edifici, cosa que 

li sembla raonable. Afegeix que serà molt més operatiu i suposarà un estalvi d’espais, de serveis 

i la ciutadania tindrà molta més facilitat a l’hora de poder accedir a tota aquesta documentació, 

als plànols, a les fotografies, etc. Destaca que és una informació molt valuosa des del punt de 

vista documental, però també d’utilitat i necessitat de molta gent.  

Per tant, creu que això és positiu i hi votarà a favor, però indica que falta la part pendent, que és 

la unificació sota un únic àmbit. Pensa que hauria de dependre de Presidència, tenint en compte 

els diferents àmbits d’acció, ja que Presidència és més la coordinació de totes les àrees de 

caràcter transversal. Diu, però, que aquest és un pas per fer més endavant, però que a la 

unificació d’ubicació i administrativa hi donarà suport. 

 

La Sra. ROVIRA entén que es tendeix a considerar que unificar arxius sempre és una cosa 

positiva, però creu que el procés és fonamental. Pensa que és important agrupar els fons 

documentals, catalogar-los bé, fer bones descripcions i fer bons inventaris de la documentació 

que es guarda. Més que unificar i fins i tot barrejar coses, opina que l’important és que hi hagi 

un bon catàleg, accessible al conjunt de veïns i veïnes. 

Independentment de com es faci aquesta unificació d’arxius, creu que el principal problema que 

hi ha és la falta de personal i de temps material per fer una bona feina arxivística i de gestió 

documental com ha de ser, de qualitat. També pensa que, més enllà de centrar-se en les 

infraestructures concretes dels immobles o on s’ubicaran aquestes infraestructures, el que és 

més rellevant i important és si hi haurà les condicions de conservació i els serveis de les 

instal·lacions adients per tal de desenvolupar aquesta tasca. 

Indica que una altra qüestió que preocupa la CUP és com estan les treballadores del personal 

que treballen en aquests arxius, perquè veu que es generen moltes estructures de caps, de caps 

de caps, de subcaps, d’alts càrrecs, però que després al cap i a la fi són a través de beques, a 

través de pràctiques on es desenvolupen aquestes feines més dures per arxivar les diferents 

documentacions pertinents. 

En aquest sentit, també troba que moltes vegades es desenvolupen externalitzacions de serveis i 

de concessions en forma de diferents negocis de reprografia, vigilància, control de taquilles, 

restauració, on no hi ha unes condicions laborals adients. Per tant, creu que s’hauria de posar el 

focus en això. 
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Com que no sap com es vol desenvolupar la proposta que presenta el Grup Municipal 

Demòcrata, i per la CUP el procés és també rellevant, s’abstindrà. 

 

El Sr. ARDANUY pensa que el dret a la informació i també totes les estratègies de les 

administracions vinculades a l’open data són elements clau en qualsevol administració que 

vulgui funcionar d’una manera eficient. Considera que aquesta proposició té, doncs, tota la 

lògica per posar en ordre i unificar els arxius de la ciutat, perquè és la peça clau en funció de 

l’open data i per ser garantia de transparència i d’accessibilitat per part de la ciutat. 

Per tot això el seu vot serà favorable. 

 

La Sra. ANDRÉS votarà a favor de la proposició pel que ja han dit els grups, és a dir, per raons 

d’eficiència i eficàcia i de millor accés, millor consulta i treball d’aquest arxiu. 

 

El Sr. BADIA agraeix la proposició, perquè realment l’arxiu municipal és un d’aquells aspectes 

que sovint no s’aconsegueix mantenir damunt de la taula dels expedients i va quedant relegat. 

Tanmateix, destaca que és un deure pendent que tenia el govern. Constata que es va començar a 

fer una feina molt important en el mandat anterior, del qual s’ha agafat el relleu, i informa que 

s’ha estat treballant per veure quina resposta es podia donar perquè el dèficit tant 

d’infraestructures com de capacitat i accés per part de la ciutadania no sigui tan important. 

Coincideix plenament amb la voluntat i amb la idea de la unificació de l’arxiu. Creu que la 

unificació de l’arxiu documental de diferents èpoques i naturalesa permetrà fer un salt endavant 

i apropar-se a una missió més avançada i propera al que fan les ciutats europees. Constata 

també que hi ha una dispersió d’arxius, on sovint diferents consultes han d’anar a diferents 

espais amb diferents horaris, cosa que dificulta molt l’accés a la informació de la ciutadania. 

Així mateix, també creu que el fet de poder-ho unificar permetrà poder tenir un equipament 

d’un alt valor excepcional de cara a la ciutadania, en què es pugui fomentar la participació, 

reconèixer aquest espai de treball conjunt com el veritable protagonista. Comenta que 

actualment no hi ha aquest espai i, per tant, no es pot desenvolupar cap espai de consulta 

ciutadana o de divulgació o promoció perquè no hi ha aquests equipaments. Creu que la idea de 

poder avançar cap a un arxiu únic ha de permetre incorporar tots aquests nous usos. Comenta 

que ciutats referents com Amsterdam, Viena, Londres, París ja estan fent una aposta per un 

arxiu unificat i que incorpori nous usos, nous serveis. Indica que, per exemple, no està 

desenvolupat l’arxiu que fa referència a tot el tractament de vídeo i no hi ha moltes de les eines 

que s’estan desenvolupant a arreu d’Europa. 

Indica que l’arxiu està molt segregat, que en molts casos estan en locals externalitzats que no 

són ni de titularitat municipal, que hi ha arxius a Montserrat, de manera que la dispersió és 

descomunal. Pensa que calia posar-hi remei, i es compromet a establir una reunió per al juliol 

amb tots els grups per veure tota la feina que s’ha fet, quines possibilitats hi ha d’ubicacions i 

per tal de poder concretar d’una manera més plausible aquesta proposició. Assenyala que, 

efectivament, en aquest mandat es faria el projecte executiu i quedaria per al següent mandat la 

dotació pressupostària corresponent. 

Sap que l’arxiu actualment també forma part de l’accés a la informació, de la transparència, de 

la digitalització. Per tot això creu que és important posar fil a l’agulla i que es mantingui tot 

aquest expedient referent a l’arxiu municipal a dalt de tot. 

 

El Sr. MARTÍ vol agrair tots els suports dels grups municipals i especialment el del govern, i 

l’abstenció de la CUP. Valora el vot en contra d’ERC d’una manera positiva, especialment pel 

to de la intervenció del Sr. Coronas. 
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Valora els compromisos del govern per tenir l’expedient a sobre i que no s’enfonsi més en els 

expedients pendents. Comenta que la proposta del Grup Municipal Demòcrata està feta 

expressament prou genèrica i prou àmplia, sense gaires detalls tècnics, precisament per facilitar 

que la proposta fos consensuable i que tirés endavant, perquè el que compta és que el govern 

tingui aquest mandat i que doni aquest compromís públic, polític i de cara a la gent que treballa 

als arxius perquè això no es quedi adormit. 

En tot cas, ofereix la col·laboració del seu Grup al govern perquè quan aquest expedient estigui 

madur del tot pugui col·laborar a tirar endavant aquest projecte i fer-lo factible entre tots. 

 

El Sr. CORONAS diu que, veient que la voluntat de fer-ho és expressa per part del govern i per 

altres grups de l’oposició, espera que això es parli amb aquelles entitats locals que fa anys que 

treballen la memòria dels districtes i generen documentació, perquè, si no, es farà un flac favor 

a la participació ciutadana en aquest sentit. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Esteller 

expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP i el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 
 

12.-  (M1519/6556) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Mobilitat acorda: Que per part del Govern s’encarregui l’elaboració d’un informe independent 

en el que es procedeixi a valorar si l’actuació de Barcelona en Comú i el PSC en aquests 

primers dos anys de mandat s’adequa als mandats que emanen del Codi Ètic de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
 

(Tractada conjuntament amb el punt 23) 
 

El Sr. SIERRA agraeix la transacció feta pel govern, en què creu que es millora la proposició de 

Ciutadans amb dos senzills matisos. L’accepta perquè entén que és millor ampliar i que 

l’objecte i la naturalesa d’aquesta proposició està bé que s’ampliï a tots els regidors de 

l’Ajuntament i no tan sols als del govern. 

En tot cas, es vol avançar a coses que poden sortir a l’informe independent que serà fet des de la 

mateixa comissió que vetlla pel compliment del Codi ètic. Pensa que Barcelona en Comú es 

podria anomenar Nepotisme en Comú, ja que és una de les peces clau i bàsiques del mandat de 

la Sra. Colau des de la mateixa negociació del cartipàs municipal. Explica que les primeres 

reunions que hi van tenir com a regidors i com a nou grup al consistori es van desenvolupar fins 

i tot amb la parella de l’alcaldessa, i amb la parella d’una altra regidora, Janet Sanz. Indica que, 

oposant-se a això i per iniciativa d’un grup municipal a fer totes aquestes reunions de cartipàs 

mitjançant la modalitat de juntes de portaveus, va posar fi a aquesta irregularitat. 

En tot cas, constata que aquest «nepotisme en comú» es va desenvolupant des del nomenament 

d’algunes parelles com la parella del primer tinent d’alcalde, el Sr. Pisarello, o com la parella 

del Sr. Badia. Considera que aquesta última persona mereix una menció a part perquè no tan 

sols té aquesta relació afectiva amb el Sr. Badia, sinó que a més ha anat passant de consellera 

tècnica en un districte a ocupar diferents responsabilitats del mateix Ajuntament. No vol 

imaginar-se si això ho hagués fet un altre govern municipal; pensa que Barcelona en Comú 

tindria la plaça de Sant Jaume plena de pancartes i megàfons dia, tarda i nit, i inundaria els 

diaris denunciant una pràctica molt censurable. 
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Afegeix que aquest nepotisme segueix amb el nomenament de càrrecs directius i llocs de 

confiança. Recorda el documental Alcaldessa, emès per TV3, en què es feia un periple sobre el 

partit del govern municipal, que anteriorment era Guanyem i posteriorment va ser Barcelona en 

Comú. Diu que, veient el documental, es comencen a reconèixer cares i cares i cares, que 

sembla que, més que al documental, són a la primera planta de l’edifici nou veient les persones 

que treballen en les diferents tinències d’alcaldia i als llocs de responsabilitat de l’Ajuntament. 

Vist aquest comportament tan censurable, creu que el govern municipal ha de posar fi a aquest 

tipus de pràctiques i que aquest informe que emeti aquesta comissió de seguiment del Codi ètic 

ha de tenir unes determinades conseqüències. Diu que no es ficarà en la retroactivitat de les lleis 

penals, de què l’insigne penalista quart tinent d’alcalde els podria il·lustrar, però insisteix que el 

Codi ètic hauria de tenir unes conseqüències de retrotreure aquests efectes i aquestes pràctiques 

a un ajuntament que sigui exemple de transparència i de bon govern. 
 

La Sra. ESTELLER comenta que el PP va valorar en el seu moment el Codi ètic en el Ple i diu 

que s’ha treballat intensament al llarg de tots aquests mesos en la seva aprovació. Indica que és 

un codi ètic a què estan subjectes tots els membres electes, els comissionats, els consellers de 

districte, el personal directiu, els titulars de la Secretaria General, Intervenció i Tresoreria de 

l’Ajuntament i el personal eventual que ocupa els llocs de confiança o assessorament. Conclou 

que aquest Codi ètic dona al govern unes normes d’acció perquè es garanteixi el bon govern, la 

lleialtat entre les institucions i una acció de respecte i ètica a tots els membres objecte d’aquest 

Codi ètic. 

Des d’aquesta visió, vol saber quan el govern començarà a aplicar aquest codi, perquè el codi 

entra en vigor al cap de 20 dies des de la seva publicació. Sap que això és l’inici legal, però vol 

conèixer l’inici polític, és a dir, quan el govern se sentirà compromès a l’hora d’aplicar aquest 

Codi ètic, perquè hi ha moltes accions dirigides al fet que el govern corregeixi el que ha fet fins 

ara. Indica que una s’acaba d’esmentar, que és el fet de nomenar familiars o personal d’afinitat 

ideològica per a alguns llocs de responsabilitat. 

D’altra banda, assenyala que també hi ha una acció del govern, que és que no ha donat la 

informació corresponent als grups i tampoc no ha respost amb la transparència que calia. 

Comenta que de 12 denúncies del Grup Popular presentades a l’Oficina de Transparència 

només se li n’ha contestat una, i ha hagut de recórrer a la Comissió de Garanties del Dret a la 

Informació Pública de la Generalitat de Catalunya, no tan sols per aquestes denúncies, sinó 

també perquè el govern no ha respost precs i preguntes i no ha tingut en compte moltes de les 

qüestions que s’han aprovat en aquestes comissions. 

Apunta que el Codi ètic implica un compromís de tothom. Diu que, quan es va aprovar i es va 

votar a favor, tots els regidors van entendre que s’aprovava un codi perquè tothom s’apliqués 

unes determinades accions i conductes que s’incorporaven en el codi fruit del treball de tots. Per 

tant, vol conèixer quin és el compromís del govern a l’hora d’aplicar-ho i quina és la seva data 

d’aplicació. Sap que la data legal és al cap de 20 dies des de la seva publicació, però vol 

conèixer quina intenció té el govern de començar-ho a aplicar i que tingui l’oportunitat de 

complir els acords adoptats en les comissions o als plenaris encara que no siguin votats pel 

govern. Diu que això és un respecte a les normes de les majories i les minories i és una acció 

que entén que el govern ha de complir. 
 

El Sr. MARTÍ explica que en el darrer Plenari hi va haver l’ocasió de discutir i aprovar el Codi 

ètic i de conducta, després de mesos de debat, converses i reunions força fructíferes. Malgrat 

tot, comenta que, automàticament després de l’aprovació d’aquest codi, el mateix dia es van 

poder comprovar algunes de les coses que el seu Grup municipal ja havia denunciat, ja que 
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sembla que no tothom que va votar aquest Codi ètic sabia ben bé quina seria la interpretació del 

govern a l’hora d’aplicar alguns preceptes del Codi ètic. 

Recorda que el Grup Municipal Demòcrata es va abstenir perquè algunes de les coses que van 

justificar aquesta abstenció creu que eren les que eren. Afegeix que s’ha anat comprovant que 

en aquests moments hi ha una certa sensació que no tothom sap ben bé com s’interpretarà 

aquest Codi ètic, en concret pel que fa al tema més sensible, que són les contractacions de 

personal de confiança i d’empreses, col·lectius i cooperatives amigues del govern. Explica que 

el seu Grup va fer una abstenció crítica perquè era una qüestió de confiança, ja que en aquest 

tema concret el Grup Municipal Demòcrata no confia en el govern dels comuns. 

Pel que fa a la proposició, li sembla correcte que Ciutadans accepti aquesta transacció, i, per 

tant, hi votarà a favor. Diu que hi haurà ocasió de veure el tarannà del Comitè d’Ètica, que és un 

dels ens o òrgans que incorpora aquest Codi ètic i de conducta a l’hora de certificar si 

determinades actituds són correctes o no. Per tant, hi vota a favor i estarà a l’expectativa de quin 

és el caràcter d’aquestes resolucions del Comitè d’Ètica, perquè té una mala experiència 

respecte al capteniment de l’Oficina de Bones Pràctiques i Transparència. Comenta que com a 

grup municipal el Grup Municipal Demòcrata hi ha enviat temes i no ha rebut resposta, o el que 

és pitjor, alguna de les respostes és de tan baixa qualitat, no tan sols tècnica, sinó sobretot 

política, que fa que tingui molts dubtes sobre el funcionament d’aquests organismes. Assenyala 

que, evidentment, el Comitè d’Ètica ha de ser neutral i, per tant, independent.  

Així i tot, donarà un vot de confiança a aquest Comitè d’Ètica i hi votarà a favor, però insisteix 

que mantindrà els seus dubtes respecte al capteniment del govern en relació amb els temes de 

les contractacions de personal de confiança, familiars i empreses amigues. 

 

El Sr. CORONAS comenta que el seu Grup està molt content que s’aprovés al Plenari passat 

aquest Codi ètic, tenint en compte que ERC en campanya ja ho deia i en el primer Ple municipal 

ja va reivindicar que calia un codi ètic. Tot i la seva complexitat, creu que és un bon text. 

Evidentment, també veu bé que es facin els informes que siguin necessaris per tal de determinar 

el grau de compliment del codi per part dels càrrecs electes de l’Ajuntament. Ara bé, considera 

que el pas previ serà omplir de persones el Comitè d’Ètica, i constata que aquest tema encara no 

s’ha entomat. També està a favor que es facin els estudis que calguin. 

Respecte al que deia el Sr. Martí de qui farà la interpretació del Codi ètic, apunta que ho diu el 

mateix Codi ètic, és a dir, que l’ha de fer el Comitè d’Ètica. Comenta que també el va sobtar 

que, tot just aprovar el Codi ètic, el tinent d’alcalde Asens sortís ràpid a fer unes declaracions 

per dir que aquest article en concret no canvia res perquè la llei permet que es puguin contractar 

familiars com a personal eventual. 

Diu que no farà el que ha fet el Sr. Sierra, però sí que li va sobtar, en primer lloc, perquè qui ho 

ha d’interpretar és el Comitè d’Ètica. Pensa que cal fer contenció abans de fer interpretacions 

sobre el que es pot fer o no, perquè ni tan sols hi ha un comitè d’ètica nomenat. En segon lloc, 

constata que el nom ho diu tot: Codi ètic i de conducta. Conclou que si un vota a favor d’un 

articulat, cosa que vol dir que assumeix com un compromís el que està redactat, el pitjor que pot 

fer és, al cap de 5 minuts, començar a posar excuses per no complir-lo. Troba una mica 

contradictori votar a favor d’un text que està en un document i al cap de 5 minuts dir que no es 

complirà perquè la llei permet que es pugui fer. Diu que si s’haguessin de basar en la llei no 

caldria un codi ètic i de conducta, sinó que amb un text refós de les diferents lleis n’haurien 

tingut prou. Té molta fe en aquest Codi ètic. 

Està d’acord amb el fet que els informes no s’ajustin només al govern, sinó a tothom que està 

sotmès a aquest Codi ètic. Demana que es mantingui l’alegria i la il·lusió d’haver-lo aprovat i 

que no es posin excuses. Indica que quan estigui nomenat el Comitè d’Ètica dictaminarà el que 

pertoqui. 
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La Sra. ROVIRA entén que la proposta presentada per Ciutadans és oportunista, amb un 

objectiu molt clar, que poc té a veure amb la transparència, amb la depuració de 

responsabilitats, amb les bones pràctiques o l’ètica. Considera que amb la mateixa intervenció 

del Sr. Sierra ja s’ha visualitzat aquest atac a persones concretes del govern, i entén que per això 

amb aquesta celeritat s’ha presentat en aquesta sessió. 

Recorda que la CUP no va donar suport a l’aprovació del Codi ètic i de conducta, perquè entén 

que es requerien unes mesures molt més clares, més concretes i més valentes per depurar 

responsabilitats pel que fa a la transparència i a la prevenció de la corrupció en el si de 

l’Administració pública. 

També creu que la proposta de transacció és poc ambiciosa per part del govern, i no ho acaba 

d’entendre. Espera que tot seguit ho expliquin, en el sentit que l’aplicació del codi es preveia en 

el personal eventual i en els alts càrrecs, però en aquest cas només es proposa en càrrecs electes. 

Anuncia que s’abstindrà per veure com avança l’aplicació d’aquest Codi ètic que es va aprovar 

en el Plenari anterior i que entén que requereix un temps per posar-lo en pràctica. 

 

El Sr. ARDANUY votarà favorablement. Comenta que aquesta proposició es pot encaixar en 

aquesta aplicabilitat del Codi ètic. Pensa que cal veure quina capacitat de resposta d’aquest 

mateix codi pot ser un element de prova de càrrega d’aquest instrument. 

D’altra banda, manifesta que a tot el que signifiquin accions que fomentin la transparència i el 

bon govern vinculades al Codi ètic o a la praxi habitual de l’Ajuntament hi donarà suport. 

Recorda que en l’últim Plenari va presentar un prec en aquesta direcció, en què el plantejament 

era crear una comissió de nomenaments que també ajudaria a poder aclarir, donar informació i 

més transparència a qualsevol acció afectada per demandes com la que planteja Ciutadans. 

 

La Sra. ANDRÉS constata que el Codi ètic s’ha aprovat molt poc temps abans i que encara no 

s’ha creat el Comitè d’Ètica. Considera molt correcta la transacció que s’ha fet, perquè es 

demanava un òrgan extern, fora del codi, i, per tant, no tenia sentit. Afegeix que, a més, s’han 

inclòs tots els càrrecs electes, no tan sols el govern. 

No troba l’oportunitat d’aquesta proposició, tot i que troba legítim que ho faci un grup 

municipal. Malgrat tot, no entén el motiu pel qual es presenta aquesta proposició en aquest 

moment concret. 

Assenyala que el PSC està a favor de la transparència, de mantenir i de treballar pel bon nom de 

la institució i de tots els càrrecs electes i de tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament. 

Per això hi votarà a favor, però reitera que no entén el motiu pel qual es presenta en aquesta 

sessió aquesta proposició de Ciutadans. 

 

El Sr. ASENS votarà a favor i agraeix que s’accepti la transacció. Està d’acord amb el que deia 

la CUP que el sentit podria haver estat més ampli, però, respectant el sentit de la intervenció 

que feia referència als grups municipals, indica que el seu Grup entenia que havia de ser dels 

càrrecs electes, i per això va fer la proposta. Diu que això no treu que en el futur es pugui 

ampliar a aquest tipus d’informe que en el seu dia ja va acceptar en relació amb una al·legació 

del Partit Popular.  

Està d’acord amb el Sr. Coronas quan diu que s’avancen en el que és la interpretació, perquè 

qui ho ha d’interpretar és el comitè. Aclareix que no va sortir a fer declaracions en aquest tema, 

sinó que va sortir a explicar el Codi ètic. Comenta que els periodistes li ho van preguntar i ell 

mateix va explicar quina era la interpretació dels serveis jurídics, dels quals hi ha un informe a 

l’abast dels grups sobre aquesta qüestió, i quina era la llei actual. 
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Considera que s’ha jugat molt a la confusió amb aquesta qüestió. Assenyala que el conflicte 

d’interès és un mecanisme d’abstenció que es preveu quan hi ha processos de selecció. Per tant, 

indica que té a veure amb l’objectivitat i la imparcialitat –explica que els processos de selecció 

tenen a veure amb contractes o amb funcionaris– i té a veure amb la vulneració del dret d’altres 

candidats a ocupar aquell lloc. Comenta que quan es parla del conflicte d’interessos en la llei i 

en el codi es parla no tan sols de la qüestió de l’afectivitat o de la família, sinó també de 

l’amistat. 

Assenyala que la qüestió és que els càrrecs eventuals formen part de l’estructura política, són 

com els regidors i no hi ha concurrència pública. Manifesta que els regidors no s’escullen en 

concurrència pública ni tampoc els seus assessors, igual que tampoc els consellers. Indica, 

doncs, que aquests càrrecs són de lliure designació del govern, en qualsevol govern, ja que ho 

marca la llei. Considera que l’oposició intenta manipular i desinformar la gent. Demana 

coherència. Diu que té la llista de totes les parelles que són a la Generalitat, tot i que no té 

temps per llegir-les totes. En llegeix només un parell, com ara el cap de Gabinet del Consell 

d’Empresa i Coneixement, el Sr. Joaquim Bohils, la dona del qual és Marta Pascal; la directora 

dels Serveis de Governació, Josefina Valls, és l’esposa del fins fa unes setmanes conseller Jordi 

Baiget; el conseller d’Interior, Jordi Jané, és el marit de Margarita Gil, fins fa poc la directora 

del Gabinet Jurídic de la Generalitat; el conseller de Territori, Josep Rull, l’esposa del qual és 

Meritxell Lluís, directora de Relacions amb les Entitats Locals; la directora de l’Institut Català 

de l’Energia i directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, és l’esposa de Pere 

Macias; Núria Betriu, de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa, Manel Prat, etc. 

Per tant, demana que els grups siguin coherents, a part de manipular, i que si volen aplicar un 

codi ètic, se l’apliquin a ells mateixos per començar. No té la llista del Govern central perquè no 

ho coneix tant. 

En relació amb el nepotisme, especifica que el nepotisme és abús de poder que té a veure amb 

una situació d’il·legalitat quan s’incompleixen les regles que preveu la llei. Diu que quan es 

produeix un conflicte d’interessos s’ha d’abstenir qui té aquest conflicte d’interessos de 

participar en la decisió. Comenta que en el cas hipotètic que hi fos, aquest conflicte 

d’interessos, seria amb qui nomena i el nomenat, és a dir, l’alcaldessa i la persona nomenada. 

Destaca que en casos de la Generalitat és més greu, perquè sí que hi ha conflicte d’interessos 

perquè hi ha una concurrència pública. Davant d’intervencions sense micròfon del Sr. Forn, 

assenyala que a la Generalitat s’han designat directius de l’equip tècnic, no de l’equip polític, i 

per això ho troba més greu. Es queixa, doncs, de la manipulació i de la mentida, ja que 

l’informe dels Serveis Jurídics diu que és legal i que aquest informe jurídic també ho dirà, 

perquè és la llei. 

Pel que fa al Sr. Badia, aclareix que es tracta de dos assessors que van entrar en el mateix 

moment. 

 

El Sr. BADIA diu que desconeix què sap el Sr. Sierra de la seva vida personal i amorosa, 

perquè fa diferents acusacions i no sap si el regidor de Ciutadans coneix la seva situació actual. 

Discrepa sobre el fet que el Sr. Sierra i ell tinguin la mateixa concepció del que és una relació 

sentimental. Per tant, no sap què jutja el regidor de Ciutadans. 

Comenta que el que va passar és que van entrar tots dos com a assessors, en el cas de la seva 

parella com a consellera tècnica de districte, i li consta que el Sr. Sierra va alabar el seu rigor i 

professionalitat, i ell va entrar com a assessor. Diu que, si el Sr. Sierra pensa que l’ètica ha de 

portar al fet que en el moment que un és regidor s’ha de fer fora una assessora de govern, no 

creu que sigui l’ètica de què estan parlant, igual que hi ha consellers que són familiars i van 

entrar com a familiars. Indica que en aquell moment van entrar dues persones amb diferents 
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càrrecs com a assessors. No entén, doncs, la posició del Sr. Sierra. Considera que seria 

totalment impropi fer fora una persona pel seu vincle emocional amb una altra persona. 

 

El Sr. SIERRA especifica que no parla d’afinitat ideològica, ja que lògicament els llocs de lliure 

designació tenen una afinitat ideològica, igual que la deuen tenir en el PP. No creu que el Partit 

Popular tingui assessors de la CUP. 

D’altra banda, agraeix els vots favorables de tots els grups, a excepció de la CUP, ja que ètica i 

CUP tampoc ve gaire al cas. 

Respecte a l’oportunitat, li diu a la Sra. Andrés que evidentment que és una oportunitat, ja que 

han estat dos anys negociant tenir un codi ètic. Diu que, un cop es té, és quan es poden derivar 

responsabilitats polítiques. 

Li comunica al Sr. Badia que la seva vida privada li és igual, però diu que, si el regidor Badia 

ha vist el documental Alcaldessa, surten el regidor i la seva parella fent-se carícies. Entén, 

doncs, que tenen una certa relació personal. Entén, però, que s’indigni. 

 

La presidenta creu que es pot dir el que es cregui oportú, fer referència a les situacions d’abús 

que es creguin oportunes, però demana que no s’entri tant al detall de qüestions personals 

perquè en el fons tots els regidors representen les institucions i els diferents grups polítics. Per 

tant, demana que siguin el més curosos possible a l’hora d’abordar certes qüestions. Demana 

que els regidors es continguin amb les formes, sobretot quan es fa referència a qüestions més de 

tipus personal. Diu que només ho posa de manifest perquè es pugui tenir un to de debat el més 

civilitzat possible. 

 

El Sr. SIERRA diu que ha contestat una pregunta del Sr. Badia. No sap quin tipus de relació 

tenen i només sap el que ha vist en el documental. Ja veu que al Sr. Badia li molesta. Constata 

que Barcelona en Comú va de nova política, però entra en l’«i tu més». Pensa que deu ser per 

alguna cosa. 

 

La Sra. ESTELLER diu que la sorprèn que el Sr. Asens busqui un subterfugi dins del mateix 

codi per dir que el govern municipal continuarà fent el que ha fet fins ara. Vol posar de manifest 

que quan es va aprovar aquest codi i el PP hi va votar a favor va entendre el compromís del 

govern d’aplicar-lo amb les persones relacionades entre l’article 3 i el 8, és a dir, també el 

personal eventual, perquè fins i tot en la matèria de contractació hi ha una diferència entre la 

persona seleccionada i contractada i la provisió de llocs de treball. Constata que són diferents 

vies: els que han de tenir un concurs i els que no perquè són designats directament com a 

personal de confiança. Diu que això inclou el compromís de tots de no contractar familiars. 

Comenta que això va quedar reforçat amb una esmena d’Esquerra Republicana de Catalunya en 

què expressament es va dir que s’abstindrien de contractar personal amb familiars.  

Recorda que tot això ve d’una esmena del Partit Popular que es va aprovar en aquesta Comissió 

per la qual quedava prohibit contractar familiars en personal eventual i directiu. Comenta que 

l’Oficina Antifrau va demanar una nova redacció dient que quedava inclòs. Afegeix que els 

Serveis Jurídics van fer una proposta. Assenyala que té, doncs, el compromís del govern i de 

tothom. 

Constata, doncs, que s’ha aprovat un codi amb una sèrie de principis i regles que milloren la 

conducta de tots, en aquest cas del govern, perquè ha de corregir una acció que fins ara no ha fet 

bé, com ara respondre els grups, respectar els grups, les majories de les comissions, actuar amb 

transparència, respondre a temps, etc., i abstenir-se de contractar personal familiar a partir 

d’ara. Diu que això no va ser suficient, sinó que es va acceptar una transitòria del Grup Popular 

en què es deia que, tot i que no hi pugui haver retroactivitat, sí que el govern ho hauria d’aplicar 
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a les contractacions fetes fins ara. Considera que és responsabilitat del govern fer-ho, no perquè 

en tingui l’obligació. Diu que aquí es veu el compromís ètic del govern amb els principis que es 

deriven d’aquesta aprovació. Manifesta que per aquest motiu el PP va fer aquesta transitòria. 

Considera que el govern aquí es retracta. Ja sap què diuen les lleis, i per això diu que es va fer 

un codi per compromís. 

Aclareix al Sr. Sierra que quan parla d’afinitat ideològica es refereix al personal directiu 

contractat que ha d’anar per concurs. Demana que el govern digui quan pensa aplicar 

políticament el codi, tot i que sap molt bé que entrarà en vigor al cap de 20 dies des de la seva 

publicació. 

 

El Sr. MARTÍ li diu al Sr. Asens que la llista que ha dit són funcionaris gairebé tots. En segon 

lloc, es queixa que el Sr. Asens va mentir al Plenari perquè es va referir a un regidor del Grup 

Municipal Demòcrata, cosa que era falsa. Afegeix que el tinent d’alcalde també va mentir 

respecte a la parella del Sr. Germà Gordó, perquè no va ser a proposta de CiU, sinó del PSOE, 

que formés part del Consell General del Poder Judicial. Per tant, diu que cal recordar les 

mentides que es diuen. 

 

El Sr. CORONAS diu que intentarà no perdre els papers, que és el que sembla que ha passat en 

la sessió. 

Assenyala que els informes no eren concloents i que per això les esmenes van acabar 

incorporades. D’altra banda, es compromet a complir el que diu l’article del Codi ètic, encara 

que la llei digui que s’ho pot saltar. Pregunta si el Sr. Asens està disposat a fer el mateix. 
 

El Sr. ARDANUY destaca que disposen d’un codi ètic i de conducta, però creu que en aquesta 

sessió algun company s’ha extralimitat en els seus comentaris. 
 

La Sra. ANDRÉS lamenta el que ha succeït en aquesta sessió perquè una cosa és estar parlant 

del Codi ètic i de conducta i una altra és fer prejudicis i reprovacions per temes personals en un 

espai que és merament polític. Constata que s’està aprovant una proposició per tal que 

l’autoritat que en té la competència valori les conductes i l’ètica de tots els regidors, però creu 

que en aquesta sessió la institució no ha guanyat amb aquestes intervencions. Considera que la 

Comissió està pensada per a altres coses en favor dels interessos de la ciutadania. 
 

El Sr. ASENS manifesta que, evidentment, s’aplicarà el Codi ètic i es veurà què diu el Comitè 

d’Ètica. 

Li diu al Sr. Martí que és veritat que Convergència i Unió no va proposar el candidat, però 

recorda que CiU no es va abstenir en la votació i va votar en relació amb el candidat del Consell  

General del Poder Judicial. Reconeix que la relació del conseller amb la seva parella era 

anterior, però indica que quan es va nomenar existia aquesta relació i, per tant, no es van 

abstenir de nomenar-la. Conclou, doncs, que hi havia un conflicte d’interès en la interpretació 

que fa el Grup Municipal Demòcrata. 

Comenta que el conflicte d’interès parla de tres coses: amistat, parentiu i afectivitat. Diu que, si 

s’interpreta com ho diu el Grup Municipal Demòcrata, cap eventual pot tenir una relació 

d’amistat amb cap dels regidors, perquè és el que diu el Codi ètic. Indica que, amb aquesta 

interpretació, no hi poden haver amics en l’estructura política, ni tampoc parelles ni familiars. 

En tot cas, insisteix que si es produeix un conflicte d’interès és entre qui nomena i qui és 

nomenat, i no pas que estigui prohibit que hi hagi un eventual que tingui relació amb alguna 

persona membre del govern. Aclareix que de la llista de la Generalitat que ha llegit abans no 

són tots directors, sinó que hi ha diversos eventuals, com ara la cap de gabinet del conseller 

d’Empresa. 
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El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP i el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Mobilitat acorda: 

Que per part del Govern es sol·liciti al Comitè d’Ètica, òrgan independent que s’encarrega de 

fer complir el Codi Ètic, l’elaboració d’un informe en el que es valori si l’actuació dels càrrecs 

electes en els primers anys de mandat s’adequa als mandats que emanen del Codi Ètic de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/6538) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal desenvolupi, en el termini de 6 mesos, un Pla pilot 

consistent en una Oficina de Mediació i Denúncia en la que hi intervinguin els diferents cossos 

de seguretat (Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d’Esquadra) així com un grup de 

mediadors, per tal de conjugar la tasca social i de mediació amb les funcions policials, amb 

l’objectiu d’afavorir la convivència a la franja del Besòs. 

 

El Sr. CORONAS comenta que els informes de convivència i seguretat determinen que la franja 

del Besòs és una de les més problemàtiques pel que fa a activitats indegudes a l’espai públic, 

incidents de convivència i degradació de l’espai públic. Destaca que l’índex de denúncia en 

aquesta franja és inferior a d’altres, però no perquè no hi hagi conflictes, sinó perquè les 

casernes de la Guàrdia Urbana estan molt allunyades i els districtes afectats –Nou Barris, Sant 

Andreu i Sant Martí– són molt extensos. 

Explica que l’objectiu d’aquesta prova pilot que demana la proposta és descentralitzar i apropar 

al ciutadà serveis orientats a millorar la convivència. Diu que per això cal que hi hagi 

mediadors, però també la Guàrdia Urbana i, sempre que sigui possible, els Mossos d’Esquadra, 

de cara a poder tramitar les denúncies pertinents. Apunta que ja hi ha barris on treballen els 

mediadors, que fan una gran tasca, però diu que cal reforçar-la i que una manera de fer-ho és la 

creació d’aquestes oficines. 

Tanmateix, indica que també cal que hi hagi una dotació de la Guàrdia Urbana, començant per 

la policia de barri. Diu que, ja que es parla de proximitat, s’hauria de fomentar de debò aquesta 

policia de proximitat. Considera cabdal conjugar, d’una banda, la tasca social i de mediació, i, 

de l’altra, les funcions policials, i afavorir el respecte a l’espai públic i a la bona convivència. 

Li agradaria que de cara a l’estiu es pogués posar en marxa d’alguna manera, però entén que hi 

ha un termini necessari de 6 mesos, tot i que és a l’estiu quan hi ha més ús dels carrers i les 

places i l’índex d’activitats indegudes i molestes augmenta. Comenta que seria com una 

finestreta única on adreçar-se, que creu que pot ajudar perquè es faci un pas més en el cas de la 

policia de proximitat i potenciar la tasca imprescindible que fan els mediadors. Pensa que serien 

molt beneficioses per als ciutadans i que es reduirien els nivells de victimització i permetrien 

treballar amb projectes per augmentar la seguretat tant activa com passiva. 

 

El Sr. FORN hi votarà a favor. Troba evident que l’abordatge de determinades situacions 

conflictives requereix una actuació transversal com la que s’ha comentat. 
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Explica que s’han fet diferents experiències en aquesta franja del Besòs en mandats passats que 

van en la línia del que diu la proposició. Comenta que s’han fet tant des de l’Àrea de Prevenció 

com des de Joventut i que totes aquestes experiències han dut bons resultats, que creu que són 

les polítiques que s’han d’implementar. 

Reitera que creu que aquesta proposta va en la línia del que s’ha de fer i del que s’ha fet en el 

moment en què el seu Grup ha tingut responsabilitats de govern. Per tant, hi dona el seu suport. 

 

El Sr. SIERRA diu que la proposta d’ERC coincideix amb els models de prevenció i de 

proximitat que Ciutadans planteja per a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Constata que, afegint-

hi la mediació, aquesta proximitat i aquesta prevenció es reforcen en la resolució de conflictes i 

en la prevenció de delictes, de manera que hi votarà a favor.  

Finalment, afegeix com a esmena in voce que aquest model de mediació i prevenció també es 

desenvolupi en possibles districtes o localitzacions de la ciutat on també hi hagi conflictes 

clarament definits. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que el Grup Popular valora sempre molt positivament tot el que és 

la mediació. Creu que en qualsevol àmbit, quan hi ha un conflicte d’interessos, si es pot 

mitjançar per resoldre aquest conflicte és molt millor que es faci amb l’antelació suficient i que 

es pugui fer d’acord amb els interessos de la defensa general. Assenyala que l’exercici de les 

llibertats individuals comporta sovint una confrontació d’interessos que a vegades acaben 

generant tensions. Per tant, indica que l’estratègia de mediació suposa aquesta oportunitat per la 

resolució dialogada dels conflictes i ajuda a establir en aquest contacte el diàleg i el respecte a 

les parts. 

Creu que els serveis municipals han de vetllar pel diàleg, la mediació i la resolució pacífica del 

conflicte veïnal. Comenta que, segons el darrer informe de seguiment de l’ordenança, el Besòs 

és dels barris on hi ha més concentració de molèsties i, per tant, pensa que és bo posar en 

funcionament un pla pilot que estableixi el treball conjunt dels cossos policials i dels mediadors 

per evitar els conflictes que encara estan latents en aquest barri. 

Opina que cal afavorir totes les accions que puguin reduir aquests conflictes, rebaixar tensió i 

trobar una solució adequada i més idònia a totes les tensions que es produeixin. Per tant, hi 

votarà a favor. 

 

La Sra. ROVIRA diu que la idea d’una oficina de mediació li sembla força interessant. 

Tanmateix, la preocupa que, d’una banda, no s’està atacant d’arrel el problema pel qual es dona 

aquesta situació a tota la zona de la franja del Besòs, que toca a Sant Andreu, Bon Pastor, etc. 

Destaca que el problema d’arrel és que hi ha una situació de desigualtat social latent, en què hi 

ha uns nivells socioeconòmics molt inferiors a la resta de la ciutat. Per tant, entén que hi hauria 

d’haver propostes que anessin en la direcció d’erradicar aquestes desigualtats.  

D’altra banda, també la preocupa que en aquesta proposta hi ha poca definició pel que fa al 

paper dels cossos de seguretat, ja que s’assumeix que tenen una formació respecte a la mediació 

intercultural o la resolució de conflictes. Tanmateix, creu que actualment dins el Cos de la 

Guàrdia Urbana almenys hi ha persones que no la tenen, tenint en compte les actuacions que 

s’estan denunciant des de diferents col·lectius vulnerabiliztats i que estan sent criminalitzats dia 

sí dia també per part de persones de la Guàrdia Urbana. 

Creu que caldria posar al centre els agents mediadors, tot i que puguin tenir suport dels cossos 

de seguretat, si cal, però no creu que s’estigui en aquest punt. En aquest sentit, pensa que caldria 

fer molt èmfasi a posar els mediadors com a centre de qualsevol actuació i d’intervenció 

psicosocial en aquestes oficines de mediació. 
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D’altra banda, recorda que fa dos anys que la CUP està demanant una reformulació que no 

arriba del que han de ser els cossos de seguretat, que han de ser de proximitat i, per tant, que 

tinguin una formació més específica en aquesta mediació intercultural. 

Planteja que, com que actualment no confia que això sigui així i tampoc no veu una voluntat 

real per part del govern d’avançar en aquesta direcció, de depurar responsabilitats dins del Cos 

de la Guàrdia Urbana, li fa por que aquesta oficina de mediació acabi sent una comissaria més a 

la franja del Besòs. Per tant, hi votarà en contra. 

 

El Sr. ARDANUY pensa que la mediació és un bon instrument de millora de la conflictivitat 

social. Està d’acord amb la línia que marca la proposició al voltant del fet que la coordinació de 

diverses unitats administratives –cossos de seguretat, mediadors, Serveis Socials– ajuda a 

solucionar la conflictivitat en qualsevol àmbit. 

Comenta que el passat també ha demostrat que aquesta col·laboració coordinada i lleial i de 

mediació dona bons resultats. Posa com a exemple els bons resultats que ha donat la Taula 

d’Absentisme Escolar a Barcelona, ja que creu que això dona peu a pensar que és una bona 

praxi a l’hora d’afrontar i solucionar tots aquells elements que poden generar conflictivitat 

social. 

Per tant, anuncia el seu vot a favor. 

 

La Sra. ANDRÉS votarà a favor de la proposta. Com a regidora de Sant Andreu, comenta que 

per la part que afecta aquests barris pensa que s’ha de treballar la convivència més des dels 

espais estrictament de convivència i de mediació per tal d’intentar evitar la intervenció de la 

policia i que es faci més aviat una acció preventiva i cívica. Explica que el districte ja té 

dispositius en alguns dels barris per treballar en aquesta línia, com ara un servei d’intervenció a 

l’espai públic contractat i pagat pel districte, juntament amb un de promoció de la convivència i 

coneixement i atenció de les famílies i comunitats més vulnerables, un servei de mediació amb 

els veïns d’ètnia gitana a Bon Pastor, a més del servei de gestió de conflictes de la ciutat i el 

servei de comunitats i veïnes, que treballen de manera permanent. Afegeix que hi ha una taula 

de coordinació, una taula policial, però pensa que tot el que sigui reforçar en aquesta línia 

sempre va bé. Reitera que cal posar més atenció en la prevenció i el treball comunitari que no 

pas en la reacció policial, que caldria intentar evitar per garantir una convivència normalitzada. 

 

El Sr. RECASENS diu que no hi pot estar més d’acord en termes conceptuals. Indica que el 

govern és molt sensible al fet de la descentralització i l’atenció a tot el territori de la ciutat i 

apunta que, evidentment, dins d’aquest territori i els recursos es té en compte especialment l’eix 

Besòs. Comenta que la mediació, la descentralització i la transversalitat són temes essencials i, 

per tant, intentar apropar les problemàtiques a les persones que les pateixen li sembla essencial. 

Comenta que l’atac dels problemes de base i la gestió social dels conflictes és una prioritat per 

part de l’Ajuntament. Informa que, com ja s’ha dit, hi ha diversos serveis de mediació i equips 

d’intervenció social que s’adapten a les necessitats heterogènies i complexes del territori. 

Indica que aquesta coordinació correspon a la gerència de districte. Afegeix que també hi ha 

una coordinació amb els cossos policials implicats en el diagnòstic de conflictes, definició 

d’objectius i pla de treball i avaluació. En aquest sentit, informa que es parlarà amb els Mossos 

d’Esquadra, perquè en matèria de denúncies ells són prioritàriament els competents. Per això, 

assenyala que es parlarà amb aquest cos a fi i efecte de posar en marxa aquest pla pilot. 

Pel que fa a la implementació de la policia de barri, comenta que té com a objectiu la millora i 

la detecció precoç de les problemàtiques i enfortir la coordinació amb els serveis per donar 

millor resposta a través de la mediació o altres serveis. Apunta que el desplegament de la 

policia de barri ha començat al maig per Nou Barris i continuarà per l’eix Besòs. Per tant, indica 
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que coincideix amb aquesta necessitat. Anuncia, doncs, que el pla pilot començarà en aquest 

territori, és a dir, en la zona de Besòs i Nou Barris, i després s’anirà desenvolupant en la resta 

de territoris i es mirarà que sigui viable. 

Comenta que, en tot cas, en el cas concret de districtes de la franja del Besòs, ja estan 

funcionant diferents serveis de mediació i intervenció social en conflictes en l’espai públic i en 

comunitats de veïns. Afegeix que entre 2016 i 2017 també s’han enfortit aquests serveis, però 

pensa que el que sigui coordinar i posar en conjunt els esforços per apropar les problemàtiques 

a les persones que les pateixen ha de ser sempre benvingut. 

 

El Sr. CORONAS agraeix els vots favorables. Comenta que ERC ha plantejat aquesta 

proposició a partir de 3 preceptes. En primer lloc, parla de la proximitat. Constata que sempre 

es parla de proximitat, però diu que proximitat és una paraula molt genèrica que es pot 

interpretar de moltes maneres. Creu que és una mesura que aterra la proximitat realment als 

barris. 

En segon lloc, vol insistir en el tema de la mediació, ja que amb aquesta es poden resoldre molts 

petits conflictes que, evidentment, no cal que arribin a mans de la justícia. 

En tercer lloc, creu que el que es planteja pot significar un canvi de model. Indica que 

convivència, seguretat i justícia són 3 preceptes que han d’anar lligats i són indestriables l’un de 

l’altre. Pensa que si aquest model s’aplica bé i funciona pot ser un model que es pot estendre 

perfectament a tota la ciutat. 

Comenta que en la proposta es parla del Besòs perquè cal actuar-hi. Assenyala que sovint no es 

denuncia per por, i diu que aquesta és la realitat a molts barris de la franja del Besòs.  

Està molt d’acord amb el que ha dit la portaveu de la CUP, que és que l’arrel del problema és 

social. Tanmateix, destaca que això té unes derivades. Explica que en el cas del Besòs es parla 

d’okupacions d’habitatge, però no sempre d’okupacions de caràcter individual, ja que hi ha 

màfies que es dediquen a okupar pisos, canviar el pany i vendre les claus. Remarca que també 

hi ha dèficits estructurals molt importants en matèria d’habitatge. Assenyala que tot això genera 

problemes comunitaris que sovint no es poden abordar si la ciutadania no fa un primer pas. 

Pensa que cal facilitar aquest primer pas. Però està molt d’acord amb el fet que la mesura no pot 

ser repressiva, sinó que ha de ser resolutiva, que no és ben bé el mateix. 

Admet que caldrà formació específica tant als agents de la Guàrdia Urbana com als serveis de 

mediació, perquè, a més a més, cada territori és un món i, per tant, la formació específica és 

molt important perquè si això tira endavant es faci bé. Insisteix que si es fa bé i el model 

funciona pot ser un canvi de model que es pot anar estenent a tota la ciutat i incorporar la 

mediació com a resolució de petits conflictes, i més tenint en compte que, per més que es vulgui 

implementar la justícia de proximitat, sempre s’ha topat amb uns estaments judicials que no 

permeten fer grans reformes en aquest aspecte. Pensa que amb la mediació s’estalviarà un 

percentatge molt alt d’incidents la majoria dels quals són producte de problemes de 

convivència. 

 

La Sra. PIN diu que el vot és favorable. 

 

La Sra. Pin expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP i el 

Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA amb el redactat següent: 
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La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Que el Govern municipal desenvolupi, en el termini de 6 mesos, un Pla pilot consistent en 

Oficines de Mediació i Denúncia en les que hi intervinguin agents de la Guàrdia Urbana i, si 

s’escau, Mossos d’Esquadra, així com un grup de mediadors, per tal de conjugar la tasca 

social i de mediació amb les funcions policials, amb l’objectiu d’afavorir la convivència a la 

franja del Besòs. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/6562) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda adherir-se a la Declaració de Barcelona signada el 8 de juny del 2017 per 

diverses agrupacions de veneçolans a Barcelona, en defensa dels drets humans a Veneçuela. 

 

La Sra. ESTELLER explica que el Grup Popular demana que aquesta Comissió s’adhereixi a la 

Declaració de Barcelona signada el 8 de juny de 2017 per diverses agrupacions de veneçolans a 

Barcelona en defensa dels drets humans a Veneçuela. 

Assenyala que vol que s’expressi el suport al poble veneçolà, tenint en compte que la comunitat 

internacional està reaccionant davant de la violació sistemàtica dels drets humans a la població 

de Veneçuela com a conseqüència de l’extremisme del règim de Nicolás Maduro. Apunta que 

Maduro ha segrestat el Parlament i la democràcia i ha fet un autocop, és a dir, ha segrestat 

l’estat de dret, ja que no hi ha garanties de cap tipus. Comenta que s’han pogut veure en les 

notícies dels mitjans de comunicació concentracions, persecució per ideologia, persones a la 

presó per la seva ideologia, presos polítics que també pateixen la manca d’independència del 

poder judicial. 

Indica que per això el 8 de juny diverses agrupacions de Veneçuela a Barcelona van signar un 

manifest per tal de donar suport als seus conciutadans, que estan patint aquest règim a 

Veneçuela a costa de la seva vida, la seva seguretat i la de les seves famílies. Constata que no hi 

ha cap tipus de garantia personal ni administrativa ni política. Comenta que per això aquest 

grup de persones van donar suport a les víctimes constants per les violacions contra la seva 

vida, la llibertat i els drets fonamentals. 

Creu que és convenient que l’Ajuntament s’hi adhereixi perquè es demana i es convida la 

comunitat internacional i les entitats locals a donar-los suport. Manifesta que l’Ajuntament de 

Barcelona està compromès amb la defensa dels drets humans, tal com s’ha pogut veure en 

aquesta sessió, en què s’han presentat propostes en defensa dels drets humans. Es queixa que 

sempre ha vist el silenci quan s’ha tractat el tema de Veneçuela. Creu, doncs, que l’Ajuntament 

s’ha de pronunciar i expressar el rebuig al règim i a les violacions dels drets humans reiterades 

pel règim de Nicolás Maduro. Pensa que una bona ocasió per fer-ho és a través de l’adhesió a 

aquesta declaració. 

Indica que la declaració té una sèrie de principis, com ara transmetre la total i absoluta 

solidaritat cap a les persones víctimes de la violència generalitzada que s’ha instal·lat a 

Veneçuela; donar suport als afectats pel greu desabastament d’aliments, medicines i altres 

articles de primera necessitat; instar les organitzacions i les instàncies nacionals i 

supranacionals com ara les Nacions Unides, la Unió Europea i el Govern espanyol en la seva 

actuació decidida i immediata per tal de posar fi a aquesta situació d’insostenibilitat. Insisteix 

que la declaració convida totes les entitats locals a donar-hi suport, i pensa que Barcelona, com 

a capdavantera en la defensa dels drets humans, té aquesta oportunitat de fer-ho. Opina que cal 

transmetre aquesta inquietud també al Govern espanyol i al Congrés dels Diputats, i sobretot 

reunir forces i alçar la veu en contra d’aquesta vulneració sistemàtica dels drets humans a 

Veneçuela. 
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Sotmet, doncs, a la consideració d’aquesta Comissió aquesta proposta en suport del poble 

veneçolà, que està patint greument l’extremisme de Nicolás Maduro, ja que Maduro està portant 

a una situació límit una població que pateix dia a dia aquestes conseqüències. 

 

La Sra. VILA reitera que el Grup Municipal Demòcrata es manifesta sempre a favor de la 

defensa dels drets humans i de les condicions dignes de les persones. Per tant, diu que el seu 

Grup se sent corresponsable que en tots els països del món els sistemes siguin el més 

democràtics possible i hi hagi garanties democràtiques per a tots els ciutadans, com també li 

agradaria que fos a Catalunya. 

Pel que fa al cas que planteja aquesta proposició, assenyala que el poble de Veneçuela pateix 

des de fa molt de temps greus vulneracions dels drets humans i de les seves llibertats públiques, 

cosa que preocupa el seu Grup, ja que considera que és greu i que cal abordar aquests debats en 

el si de la Comissió i ser-ne conscients. En aquest sentit, en relació amb les peticions d’asil, 

comenta que s’ha experimentat un augment substancial important del 156% respecte a l’any 

anterior. Indica que això evidencia que hi ha una tensió política i social en aquell país i que 

d’alguna manera afecta Catalunya. Destaca que la situació política, social i econòmica, tal com 

diu Amnistia Internacional de Catalunya, és explosiva; que la violència està generalitzada al 

carrer; que hi ha criminalitat, i que hi ha una escassetat important d’aliments respecte al poble 

de Veneçuela, cosa que fa que aquest visqui en condicions que, al seu entendre, són 

inacceptables. 

Per aquest motiu, està a favor d’una proposta que abordi aquesta qüestió, que marqui un 

posicionament a favor de tots aquests principis i valors exposats. 

 

El Sr. SIERRA votarà a favor, i diu que ho farà per dignitat, per vergonya, perquè s’estan 

vulnerant drets humans i perquè s’estan matant persones per les seves idees i per defensar la 

llibertat. 

Afegeix que votarà a favor no tan sols pels veneçolans als quals estan assassinant per defensar 

la llibertat i per les seves idees, sinó també pels veneçolans que són a Barcelona, que ja són 

conciutadans seus i que pateixen per les seves famílies i els seus compatriotes, que viuen les 

conseqüències d’un règim que està massacrant Veneçuela, d’un règim en un país que era ric, 

amb grans recursos naturals. Es queixa que hi ha barcelonins que es moren de gana perquè el 

Sr. Maduro no els paga una pensió. 

Reitera que hi votarà a favor per vergonya i per defensar els drets humans en majúscules, allà 

on es vulnerin, no com altres. 

 

La Sra. CAPDEVILA manifesta que Esquerra Republicana de Catalunya està plenament 

sensibilitzada amb el patiment de la gent arreu del món i defensa solucions pacífiques i 

dialogades per resoldre conflictes polítics. Comenta que això és a l’ADN del seu Grup des de fa 

85 anys i que té sempre el mateix discurs. 

Malgrat això, constata que el govern veneçolà és un govern escollit democràticament i no li 

sembla que sigui funció d’aquest Ajuntament legitimar o deslegitimar governs. De fet, diu que 

hauria agraït al Partit Popular que hagués portat una proposició que tractés algun aspecte 

relacionat amb el funcionament de Barcelona. Pensa que malauradament estan acostumats a 

propostes del PP que tenen molt poc a veure amb Barcelona, cosa que entén que és una llàstima. 

També es pregunta per quina raó el Grup Popular només posa damunt la taula la situació dels 

drets humans a uns països concrets. Insisteix que ERC està sensibilitzada amb el patiment de la 

gent, però també creu en la sobirania dels pobles per triar el seu futur, a Veneçuela i a 

Catalunya, on el PP té una doble vara de mesura. Li crida l’atenció que en la sessió s’hagi pogut 
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debatre a bastament sobre la imprescindible tasca de l’Oficina per la No Discriminació o sobre 

el seguiment de les diferents accions del programa «Barcelona, ciutat de drets», en què s’ha fet 

palès que la salvaguarda dels drets humans és un fet que afecta a tothom i no entén de condició 

social, ideologia o nacional.  

Comenta que el compromís d’Esquerra Republicana de Catalunya amb els drets humans és 

ferm, ja que entén els drets humans com quelcom inalienable a la persona i d’indispensable 

compliment per conviure en societat. Està convençuda que en la salvaguarda i garantia dels 

drets humans cal anar més enllà de les declaracions d’intencions i passar a l’acció. És 

plenament conscient de la necessitat del compliment per part de tots els estats i administracions 

d’uns estàndards de protecció base. 

Malgrat tot, insisteix que ja hi ha prou temes a treballar a Barcelona, on sí que els grups tenen 

capacitat directa d’actuació, per perdre’s en debats estètics i poc productius sobre qualitat 

democràtica i drets humans en altres països. 

Per aquest motiu farà una abstenció. 

 

La Sra. ROVIRA comenta que l’esquerra independentista està farta de sentir suports a la dreta 

veneçolana i mentides com les que deia el Sr. Sierra. Destaca que s’estan cometent veritables 

delictes contra la sobirania d’un poble i contra la humanitat a Veneçuela per part de la dreta 

veneçolana. 

Apunta que el 18 de maig, a Altamira, Caracas, hi va haver almenys 20 persones que van 

perseguir el jove Carlos Ramírez i el van cremar viu mentre cridaven: «Tiene que morir por ser 

chavista.» Indica que l’1 de juny, a El Paraíso, Caracas, el jutge Nelson Moncada, que va 

ratificar la condemna a Leopoldo López, va ser assassinat quan intentava esquivar una 

barricada. Afegeix que l’11 de juliol, a Maracay, el candidat a l’Assemblea Constituent, José 

Rivas, va ser assassinat amb 8 impactes de bala durant un acte de campanya; indica que en 

aquest cas van arribar uns subjectes dels que tant defensen el PP i Ciutadans, van disparar i van 

marxar. Per tant, insisteix que el que són una vergonya són les paraules que ha sentit per part de 

Ciutadans i del Partit Popular, que defensen aquests actes de la dreta veneçolana, ja que ells són 

els assassins. 

Assenyala que la violència que està instigant l’oposició veneçolana amb suport internacional de 

la cara més ferotge de l’imperialisme inclou accions terroristes com col·locar també fils de 

filferro galvanitzats als carrers, perquè els que hi circulen en motos caiguin degollats. Afegeix 

que s’estan cremant centres d’apilament o de distribució d’aliments o fins i tot estan cremant 

vius i apunyalant gent per ser presumptament chavista. Pregunta quant més terror s’ha de 

produir perquè es reaccioni i s’exigeixi que cessi la mentida i el suport internacional als sectors 

violents de l’oposició veneçolana. 

També vol recordar que Leopoldo López va participar en el cop d’estat del 2002 contra el 

president Chávez, va donar suport als militars alçats contra el govern i la Constitució validada 

pel 90% del poble veneçolà. Afegeix que Lepoldo López va participar personalment en l’arrest 

il·legal i violent del llavors ministre de l’Interior i Justícia, Ramón Rodríguez, i en l’assalt a 

l’ambaixada de Cuba a Caracas. 

Anuncia que la CUP continuarà donant tot el suport a la revolució bolivariana i continuarà 

confiant en l’esforç que estan fent aquests països, perquè estan avançant en la inclusió dels 

invisibilitzats durant dècades, en l’erradicació de la pobresa i en la defensa de les sobiranies. 

Considera que ni el PP ni Ciutadans estan fent cap tipus de passa per la democràcia, sinó tot el 

contrari, ja que defensen l’indefensable, és a dir, els assassins. 

 

El Sr. ARDANUY diu que no disposa de la declaració signada el 8 de juny de 2017 que 

esmenta la proposició. Constata que a Veneçuela existeixen vulneracions dels drets humans de 
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manera sistemàtica, però manifesta que en aquest tipus d’iniciatives sempre acostuma a fer una 

abstenció, que és el que farà en aquesta ocasió. 

 

La Sra. ANDRÉS assenyala que el PSC sempre està a favor i defensa els drets humans, així 

com els drets bàsics de les persones. Comenta que a l’Ajuntament es treballa perquè els 

ciutadans de Barcelona tinguin aquests drets garantits. Afegeix que el seu Grup també defensa 

les llibertats democràtiques i rebutja la violència de qualsevol mena. Per tant, donarà suport a 

aquesta proposició. 

 

La Sra. PÉREZ reitera que la defensa dels drets humans en qualsevol país o indret és prioritària 

per a Barcelona en Comú. Recorda que en els darrers dos anys hi ha hagut diferents 

posicionaments, actes i accions de rebuig en defensa dels drets humans, en casos com els de 

violacions de drets humans a Ucraïna, en què el govern va escriure una carta al Ministeri de 

l’Interior per treballar internacionalment en una comissió d’avaluació de fets. També recorda 

que es va escriure una carta al cònsol general de Turquia, per expressar la preocupació per 

l’empresonament d’alcaldes i alcaldesses; al cònsol de Brasil pel cas de la Dilma Rousseff. 

Comenta que l’Ajuntament s’ha adherit a un munt de manifestos, declaracions i instàncies en 

matèria de drets humans a Colòmbia, al poble sahrauí, a Gaza i també a Veneçuela. Comenta 

que, davant de l’agressió soferta per la nova alcaldessa metropolitana de Caracas, la Sra. Helen 

Fernández, ella mateixa amb la Xarxa de Ciutats de Governs Locals i com a Metropolis Dones 

van fer una declaració per exigir la protecció de les legislacions en temes de participació 

política de les dones. Pensa que en aquests espais d’àmbit internacional en què l’Ajuntament té 

presència i incidència es poden treballar diferents posicionaments de garantia i de protecció de 

drets.  

Per tant, es compromet a seguir treballant en aquesta línia per tirar endavant iniciatives d’aquest 

tipus, però diu que no ho farà sota un marc d’una demanda que li sembla de caràcter partidista, 

amb un cas concret com és el de Veneçuela, que el PP ha portat en diferents espais com el 

Congrés dels Diputats. Pensa que és una proposta que està molt lluny de la defensa dels drets 

humans sistemàtica i universalista. Explica que la situació a Veneçuela és complexa, ja que té 

alts índexs de violència i es troba enmig d’una crisi econòmica amb una forta polarització de la 

societat. Comenta que s’està denunciant de manera clara la vulneració de drets humans per part 

d’organismes internacionals, però diu que també des de diferents instàncies s’està demanant 

diàleg entre les parts i processos de mediació com a solució al conflicte vigent a Veneçuela. 

Opina que el Partit Popular justament té responsabilitat de govern i podria actuar en aquesta 

línia de demanar diàleg, d’acabar amb la confrontació, de treballar per la resolució del conflicte, 

però considera que el PP està ben lluny d’actuar per aquesta mediació i pel diàleg. Pensa que la 

posició del Grup Popular està fonamentada d’una manera partidista, perquè pensa que li va bé 

electoralment.  

Per tant, no hi donarà suport i farà una abstenció. 

 

La Sra. ESTELLER troba indigne que l’Ajuntament de Barcelona tingui un govern que no 

condemni la violació flagrant de drets humans a Veneçuela, amb una hipocresia absoluta, ja que 

cada dia els membres del govern s’omplen la boca dient que els importen les persones. 

Considera que, en canvi, només els importen els que pensen com ells.  

Destaca que el poble de Veneçuela està perseguit, l’assassinen i posen a la presó molts 

ciutadans per les seves idees polítiques, i mentrestant el govern municipal de Barcelona calla. 

Considera que la passivitat del govern és còmplice amb el que està passant a Veneçuela. Troba 

que és una vergonya el que fa el govern, i diu que no està legitimitat per portar cap defensa de 

drets humans de cap lloc. Recorda que s’han signat declaracions de defensa de drets humans a 
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Iberoamèrica, a Síria, a Europa, etc. Comenta que fins i tot es va fer una declaració preventiva 

als Estats Units quan va guanyar Trump per si es vulneraven drets humans, quan els Estats 

Units tenen un estat de dret. Destaca que a Veneçuela tenen una justícia totalment subordinada 

al poder, un president que fa un cop d’estat al seu propi govern, al seu propi Parlament, que 

usurpa funcions, que persegueix la gent, que no tenen alimentació, que no tenen medicines, i, en 

canvi, els membres del govern municipal de Barcelona ho veuen tan natural. Considera que el 

govern està deslegitimat per defensar els drets humans de ningú, perquè només defensen els que 

pensen com ells, al marge que violin o no drets humans. 

Declara que la CUP queda totalment desacreditada perquè s’alia amb els terroristes d’ETA per 

anar a Veneçuela. Remarca que la CUP és un grup que dona suport als terroristes. Per tant, 

considera que els membres de la CUP estan desacreditats perquè només veuen els que són com 

ells. Diu que els membres de la CUP només volen destruir els que no pensen com ells. Destaca 

que la CUP té un pensament totalitari i actuen com a totalitaris donant suport als terroristes i no 

el poble. Considera que la intervenció de la Sra. Rovira és totalment reprovable i impròpia 

d’una regidora de l’Ajuntament de Barcelona, ja que empara el terrorisme, la gent que mata 

altres persones i segresta les llibertats de la gent. 

Per acabar vol recordar a Esquerra Republicana de Catalunya que Hitler també va ser elegit 

democràticament. Per tant, considera que l’argument de la Sra. Capdevila queda totalment 

desacreditat. 

 

El Sr. SIERRA vol fer dues precisions. Diu que el que vol la CUP, segons el relat de la 

Sra. Rovira, és socialitzar la pobresa, que és el model que hi ha a Veneçuela, és a dir, que els 

veneçolans que van a Barcelona es facin fotos a El Corte Inglés només pel fet de veure paper 

higiènic, perquè a Veneçuela ni tan sols en tenen, ja que no tenen cobertes les necessitats més 

bàsiques d’alimentació. No li estranya que la intervenció del principal grup del govern l’hagi fet 

no el tinent d’alcalde que s’ocupa d’aquests temes i que s’omple molt la boca parlant de drets 

humans, sinó la regidora de Podemos. Diu que de bien nacido es ser agradecido. 

Celebra que s’hagi aprovat la proposició, malgrat tot. I dona tot el suport al poble de Veneçuela 

i en particular als veneçolans que també són barcelonins. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que potser tots els regidors haurien d’anar amb compte quan parlen. 

Creu que per part de la presidència s’haurien de tallar algunes intervencions d’algunes 

acusacions molt greus que s’han fet en aquesta sessió. 

Li diu a la Sra. Esteller que no se sent provocada i que no li contestarà. 

 

La Sra. PÉREZ aclareix que no és la regidora de Podemos, sinó la regidora de Relacions 

Internacionals. Demana que el Sr. Sierra deixi de fer la desqualificació a la seva manera penosa 

de fer política que està demostrant en aquesta sessió. 

D’altra banda, li diu a la Sra. Esteller que la hipocresia al PP també li surt de manera tan natural 

que preocupa. Pregunta per què el Grup Popular no posa esforços per garantir l’entrada de 

refugiats a l’Estat, per garantir programes d’acolliment, també als refugiats veneçolans que són 

a Barcelona, que suposen el major nombre de refugiats que hi ha a Barcelona. Pregunta per què 

el Partit Popular no tanca els CIE, ja que són espais que s’ha declarat en diverses ocasions que 

suposen una greu vulneració de drets humans. Demana per què el PP no impulsa moltes altres 

accions que serien imprescindibles per a la garantia dels drets humans a Barcelona i a fora. 

 

La Sra. Pérez expressa l’abstenció de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa l’abstenció d’ERC, la Sra. Esteller 



 

Ref:  CCP 7/17 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  13/ 7/ 2017     10: 57 
61 

expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP. 

S’APROVA.  

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

15.-  (M1519/6544) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Que en el pròxims mesos s’impulsin les polítiques de municipalització dels 

serveis municipals vinculats a l’atenció dels col·lectius més vulnerables per tal de millorar la 

qualitat dels serveis, garantir unes condicions laborals dignes així com una participació de 

treballadores i usuàries en el funcionament dels diferents serveis. - Que a través d’aquest procés 

s’equiparin les condicions de les treballadores d’aquests serveis a les treballadores de serveis 

socials, amb les categories adequades, millorant d’aquesta manera les seves condicions laborals 

i s’avanci per la presa de decisions conjuntament entre usuàries i treballadores; treballant colze 

a colze amb les regidories corresponents. - Que es treballi per facilitar i garantir la coordinació 

entre els diferents serveis d’atenció a les persones per tal de garantir una atenció integral. 

 

La Sra. ROVIRA explica que la proposta tracta de municipalitzacions, sobretot centrades en 

l’àrea de drets socials, que és on hi ha un gran nombre d’externalitzacions.  

En aquest sentit, recorda que moltes de les persones que treballen en aquests àmbits són 

majoritàriament dones, que treballen també amb persones que estan en una situació de màxima 

vulnerabilitat, cosa que també comporta uns riscos psicolaborals per a les mateixes 

treballadores, amb una pressió diària molt constant, de la qual es veuen les conseqüències amb 

l’autoorganització de les treballadores, amb lluites que s’estan duent a terme en el si d’aquests 

diferents serveis. 

Creu que la municipalització és un pas imprescindible i irreversible per a la millora del conjunt 

dels serveis i que significa també l’inici de molts altres passos, com ara l’equiparació dels 

diferents serveis que actualment estan gestionats de manera externalitzada i no coordinada, 

sense un mateix paradigma d’intervenció social. Per tant, opina que la municipalització 

representa poder coordinar aquests serveis, poder millorar les condicions laborals, poder fer que 

les decisions sobre com funcionen els diferents serveis es facin a través d’avaluacions entre les 

usuàries, entre les mateixes treballadores, també amb l’Administració i que es puguin garantir, 

doncs, tant condicions laborals com qualitat en els serveis. 

Per això proposa diferents qüestions. Indica que ho ha volgut centrar en l’àrea de drets socials, 

que és on veu més lluita per part de les treballadores, on veu una feminització dels serveis i on 

veu també un augment de la precarietat laboral. Vol que s’impulsin en els pròxims mesos 

polítiques de municipalització de serveis municipals vinculats a l’atenció de col·lectius més 

vulnerables de la ciutat per millorar la qualitat del servei, per garantir condicions laborals 

dignes, per garantir una participació de treballadores i usuàries en la planificació i avaluació 

dels diferents serveis. Afegeix que vol que durant aquest procés s’equiparin les condicions de 

les treballadores el més ràpidament possible amb les condicions que hi ha en altres serveis de la 

ciutat, en les categories adequades i garantint que s’avança en una millora de les condicions 

laborals, així com en una millora de la qualitat del servei. 

Vol referenciar les treballadores del servei d’atenció domiciliària, les treballadores del servei de 

teleassistència i totes les educadores que treballen als carrers. Entén que aquests són serveis 

molt importants per a la ciutat i que una ciutat que posa al centre la vida, les cures, etc., ha de 

tenir present que ara mateix té uns deures que ha de complir, que és el fet de garantir condicions 

dignes a aquestes treballadores que estan precisament en aquesta àrea tan feminitzada i tan 

precaritzada i que depèn directament de l’Ajuntament de Barcelona. 
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La Sra. VILA diu que a l’hora de plantejar com han de ser gestionats els serveis que es 

consideren fonamentals, com els serveis relacionats amb el fet d’atendre les dones que pateixen 

violència masclista, el seu Grup hi fa una aproximació diferent de la que podria fer la CUP. 

Comenta que pel Grup Municipal Demòcrata l’important és amb quina qualitat es presta el 

servei, amb quina eficiència, de quina manera incideix a l’hora d’atendre les persones que 

necessiten rebre aquell servei. 

Indica que una de les febleses que veu en la iniciativa de la CUP és que abans de proposar una 

municipalització que la CUP equipara a un millor servei hauria d’aportar dades. Pensa que per 

proposar una gestió diferent d’un determinat servei primer s’ha d’analitzar com s’està prestant 

aquest servei, amb quins estàndards, amb quina qualitat, si s’estan atenent prou bé les persones 

afectades, i a partir d’aquí prendre decisions de correcció si calen i de millora contínua del 

servei. Tanmateix, destaca que la mesura de la CUP no fa esment de res de tot això, sinó que 

consideren que un servei municipal equival a un millor servei, però no ho argumenten prou 

adequadament ni prou rigorosament. 

Per tant, hi votarà en contra, perquè entén que és purament una proposició estrictament 

ideològica que, més enllà d’analitzar la situació dels serveis actuals i fer una proposta 

constructiva, proposa un canvi de model sense donar cap argument. 

Afegeix que també hi votarà en contra perquè al darrere veu que hi ha una contraposició de 

model de societat respecte al que té el Grup Municipal Demòcrata. Comenta que el seu Grup es 

basa en un principi fonamental, que és la confiança en les persones i en la societat civil de 

Barcelona. Indica que a Barcelona hi ha entitats sense afany de lucre amb llargues trajectòries 

d’atenció a les persones i també d’atenció a les víctimes de la violència masclista. Per tant, creu 

que és fonamental confiar en aquestes institucions, poder anar de la mà d’aquestes institucions 

si tenen prou coneixement, expertesa i vocació de servei per prestar serveis fonamentals. Diu 

que en aquesta iniciativa no hi ha aquest principi de confiança i que d’alguna manera es dubta 

de la gestió que es pugui haver fet fins ara, cosa que el seu Grup defensa per les persones i 

institucions que hi ha implicades al darrere. 

Per tot això, hi votarà en contra. 

 

El Sr. ALONSO avança que votarà en contra d’aquesta proposició. Tot i que pot compartir 

alguna de les qüestions i problemes que s’apunten, assenyala que no comparteix que la 

municipalització sigui la solució a tots els problemes. 

Coincideix amb l’anàlisi que a Barcelona hi ha un problema, que és el tema de la precarietat 

laboral, especialment greu en el cas de treballadors que tenen feina, però que tenen un salari tan 

baix que no poden arribar a final de mes. Comenta que justament han sortit diverses notícies de 

premsa que parlaven d’aquesta qüestió. Pensa que això és una qüestió greu que s’ha de resoldre. 

Tanmateix, indica que Ciutadans vol resoldre aquest problema per a tots els treballadors, no tan 

sols per als funcionaris. Pensa que dir que l’única manera de tenir un salari digne és ser 

funcionari és fer un flac favor a la societat en general. Assenyala que el seu Grup vol que 

tothom tingui salaris dignes, els funcionaris, els que no ho són, els autònoms, etc. Comenta que 

per això Ciutadans fa propostes en el sentit de reduir l’IRPF per a les persones que tinguin 

ingressos més baixos, reduir les quotes dels autònoms i plantejar el tema d’establir 

complements salarials per a les persones que tenen retribucions més baixes. Insisteix que el seu 

Grup vol resoldre el problema a tota la societat, no a un col·lectiu concret, com els funcionaris. 

Comparteix que s’ha de resoldre el tema de la precarietat laboral, però no comparteix que la 

solució sigui exclusivament la municipalització. Comenta que s’ha dit que era per garantir la 

salut dels treballadors. Insisteix que el seu Grup vol garantir la salut de tots els treballadors, dels 

funcionaris i dels que no ho són. 
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Recorda que també s’ha parlat de la millora dels serveis. Està segur que es poden millorar els 

serveis, però pensa que l’única manera no és que siguin funcionaris. Li agradaria que, si hi ha 

problemes amb els serveis, es vegi quin contracte és, amb quina empresa, i que s’exigeixi a 

aquesta empresa que realment treballi en condicions. 

En definitiva, comparteix alguna de les problemàtiques que explica la CUP, però no en 

comparteix la solució i per això hi vota en contra. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que ERC votarà a favor de la proposició de la CUP en la mesura 

que en comparteix l’objectiu final, que és garantir la millor atenció dels col·lectius més 

vulnerables, tot garantint les millors condicions laborals dels treballadors que fan aquesta 

atenció. 

També comparteix amb el grup proposant la necessitat d’ampliar la participació a les 

treballadores i usuàries en la mesura que entén que, des de l’avaluació del servei per part de 

totes les parts implicades i des de la coordinació entre els diferents serveis, es pot fer una 

millora d’aquest en tots els aspectes. 

Dit això, creu que la municipalització és una eina per assolir aquests objectius, però no l’única 

ni de manera absoluta. Entén que hi ha serveis en què es guanya amb la seva internalització, 

però pensa que n’hi ha d’altres que deixen de guanyar participació, com ara les entitats del 

tercer sector. 

Així, doncs, comenta que el seu Grup aposta per una ampliació i millora del treball coordinat i 

per la xarxa entre els serveis bàsics d’atenció social i les entitats del tercer sector social. 

Recorda que ERC ja ha exposat en altres ocasions, allà on ha intervingut, que és molt important 

deixar de creure que un servei externalitzat sempre és negatiu perquè es privatitza. No 

comparteix aquesta idea, tot i que sí que creu que és necessari estudiar quins serveis es podrien 

municipalitzar i en quins tempos, tal com ha demanat en diverses ocasions, i la inclusió de 

criteris socials als plecs de clàusules de la contractació per tal que no tinguin tant pes les ofertes 

econòmiques. Pensa que cal que els valors per prioritzar corresponguin a les clàusules tècniques 

de qualitat, d’atenció, dinamització social i ciutadana, i a clàusules socials en els contractes que 

ho permetin. 

També creu que és necessari que es concretin els indicadors i barems per poder mesurar 

objectivament en els concursos públics les variables que més incideixen tant en la qualitat 

d’atenció com en la generació de capital social en el territori, la dinamització comunitària i el 

compromís social amb la ciutadania. 

Així, doncs, malgrat les seves reserves respecte a la total municipalització dels serveis, votarà a 

favor de la iniciativa perquè comparteix l’objectiu de fons, que és millorar la qualitat dels 

serveis i les condicions de vida dels treballadors i treballadores. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el PP hi votarà en contra, perquè és una proposta ideològica 

que no mira en cap cas l’eficàcia ni l’eficiència de la prestació del servei, sinó tot el contrari. 

 

El Sr. ARDANUY comenta que en cap país socialment avançat europeu l’usuari dels serveis 

públics es planteja qui és el que li presta el servei, sinó que valora la qualitat d’aquest servei. 

Pensa que és una visió antiga el fet de pensar que la municipalització per si mateixa és el millor 

mètode de gestió. Està d’acord amb el fet que qualsevol de les gestions públiques, també la 

indirecta o l’externalitzada, ha de tenir els mateixos drets i condicions laborals. Admet que en 

aquests casos no es compleix aquesta situació. Per tant, pensa que és un element a corregir. 

Opina que la gestió externalitzada ha de poder tenir valoració d’usuaris i també de la mateixa 

Administració respecte a la qualitat del servei i que l’Administració ha de tenir instruments per 

poder-hi intervenir i canviar, si es considera, la gestió i l’empresa que presta el servei. 
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En qualsevol cas, vol posar de manifest que no és el tipus de gestió el que és important, sinó la 

qualitat del servei i la percepció que en té l’usuari final. 

Per tant, hi votarà en contra. 

 

La Sra. ANDRÉS comenta que el PSC en el compromís electoral no tenia la municipalització 

generalitzada dels serveis, ja que l’opció del seu Grup és treballar juntament amb els actors 

socials, promoure el cooperativisme, l’economia social i especialment en matèria de projectes 

socials. Per tant, diu que el seu Grup va més en aquesta línia de corresponsabilitat a través 

d’aquest tipus de nova economia, no tant d’empresa, també en matèria social. Comenta que la 

ciutat està plena de petites i grans entitats que s’hi dediquen, que ho fan amb una mirada molt 

arrelada a la ciutat i des del coneixement de la mateixa Barcelona i de la vulnerabilitat de molts 

col·lectius. 

Reitera, doncs, que no és la línia del Partit Socialista, però anuncia que farà una abstenció 

perquè entén que del que es tracta és d’explorar la possibilitat de municipalitzar alguns 

d’aquests serveis. 

 

El Sr. BADIA diu que no reiterarà el compromís del govern municipal a l’hora de revisar 

algunes polítiques concretes. Pensa que en alguns casos ha estat necessari apostar per processos 

de remunicipalització, però opina que ni són tots els serveis ni sempre ni a qualsevol preu. Per 

tant, creu que cal anar cas per cas. 

Vol aprofitar l’avinentesa dels diferents grups que s’han manifestat favorables o que han 

manifestat l’abstenció per dir que un dels serveis que hi ha damunt la taula que afecta els 

col·lectius més vulnerables o en un moment de la vida més vulnerable és el servei funerari. 

Comenta que hi havia la proposta de poder desenvolupar un projecte de funerària pública. 

Afegeix que, a més, era reconeguda la necessitat que és una intervenció forta des de l’àmbit 

públic. Indica que és un projecte que hi ha damunt la taula actualment i, per tant, creu que no es 

pot deixar de reflexionar-hi. 

Comenta que ha llegit en les notícies del dia que hi ha una possible venda accionarial del soci 

que fins ara acompanyava la política a Barcelona i que, per tant, alguns dels diferents camins 

que s’havien esbossat i que s’han treballat arriben a la seva fi. 

Explica que en els casos en què s’ha vist que s’havia de fer una remunicipalització el govern 

sempre ha apostat en primera instància per la subrogació dels treballadors. Creu que aquesta era 

una fita molt important. Manifesta que després s’ha de desenvolupar una política sindical en 

què es pugui tendir a l’homogeneïtzació de les taules salarials, que és el que ha anat passant 

amb els diferents serveis que s’han remunicipalitzat. 

Insisteix que, quan es parla de millora de les condicions laborals, no sempre s’ha de pensar que 

la remunicipalització és l’únic camí, tal com ha apuntat Ciutadans. Pensa que tenir unes bones 

guies de contractació pública també ha de contribuir a aconseguir els estàndards de condicions 

laborals dignes. Concretament, en el cas dels serveis socials, com ha comentat la Sra. Vila, 

també pensa que cal comptar amb tot el teixit social i associatiu, amb la col·laboració 

publicocomunitària, publicosocial, amb un teixit que forma part de l’àmbit privat, però no 

lucratiu. Per tant, creu que aquest actiu també ha de formar part de la política de l’Ajuntament. 

Tot i així, pensa que, evidentment, cal seguir treballant i aprofundint en quins casos pot ser 

pertinent establir mesures com les que s’apuntaven. Per això hi votarà a favor. 

Finalment, indica que en aquesta sessió pot votar a favor, però que en el mateix moment en el 

Congrés dels Diputats a Madrid s’està votant el Projecte de llei de contractació del servei 

públic, l’última ponència del qual serà la setmana següent. Afegeix que hi ha dues esmenes, una 

del Partit Demòcrata i l’altra de Ciutadans, que atempten clarament contra la capacitat de 

l’autonomia local per prendre aquest tipus de decisions, que les supediten a instàncies estatals i 
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de les comunitats autònomes, i que també impossibiliten la capacitat de dur a terme processos 

de subrogació dels treballadors. Per tant, vol demanar que es posi atenció a aquest aspecte, ja 

que creu que és crucial i que no es podrà desenvolupar cap política que s’apunta en el marc 

d’aquesta proposició si prosperen aquestes dues esmenes. Demana, doncs, als grups que es 

treballi per poder dotar l’Ajuntament de totes les eines per poder desenvolupar els serveis bàsics 

i públics de què disposa la ciutat. 

 

La Sra. ROVIRA comenta que serveis com el circuit de drogodependències o el de persones 

que han patit o pateixen violències masclistes són serveis essencials si s’entén que Barcelona és 

una ciutat que posa les cures i les persones al centre. Per tant, entén que des d’aquesta 

perspectiva hi hauria d’haver un control real des del mateix Ajuntament. Afegeix que això ho 

diu perquè ha vist que aquest control no s’està donant, encara que hi ha grans guies de 

contractació pública. Constata que no hi ha instruments per fer-hi front. Indica que ara mateix 

no s’estan garantint condicions laborals dignes i la qualitat en el servei, i diu que només cal 

reunir-se amb les treballadores d’aquests serveis per veure que, malgrat la seva vocació, no 

poden arribar a tot perquè no tenen les eines per fer-ho. 

Entén que, si Barcelona és realment una ciutat feminista i el govern és feminista, seria bàsic que 

aquests serveis, en què la majoria de treballadores són dones, s’haurien de remunicipalitzar o 

tenir garantides aquestes condicions laborals. 

Pel que fa a les entitats del tercer sector o de grans fundacions que gestionen alguns dels 

serveis, com ara el CEMAU, les cases d’acollida que gestiona la Fundació Salut i Comunitat i 

que estan lluitant per la seva municipalització, indica que el govern ja els ha dit que aquest any 

no toca, malgrat que ho fan amb dos anys vista i que s’han municipalitzat el SARA i un altre 

servei del circuit de violència masclista. Comenta que un treballador feia un article en què 

explicava que la Fundació Salut i Comunitat té un volum de negoci de 32 milions d’euros, 

gairebé tots d’origen públic, ja que la majoria d’encàrrecs provenien d’administracions de la 

Generalitat, la Diputació, els ajuntaments de Barcelona, Tarragona, Reus. Afegeix que la 

fundació gestionava residències per a gent gran, circuits de desintoxicació per a persones 

drogodependents, serveis d’atenció a dones maltractades, etc. Destaca que el rendiment de la 

fundació era espectacular, ja que cada any obtenia un milió de beneficis. Pregunta com pot ser 

que una entitat sense ànim de lucre que sobreviu amb fons públics hagi acumulat unes reserves 

de 13 milions d’euros. Remarca que aquestes són les fundacions que estan gestionant 

actualment els serveis a Barcelona. 

 

La Sra. VILA només vol recordar que, en els països de més salut democràtica, salut 

institucional i alts nivells de benestar, la col·laboració publicoprivada és important, com és el 

cas de Finlàndia. Conclou que no ha de fer por aquest model. Pensa que cal vetllar perquè el 

control i la planificació per part de l’Administració pública també estiguin a l’altura. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del 

PSC, la Sra. Vila expressa el vot contrari del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso 

expressa el vot contrari de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot contrari del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i el 

Sr. Ardanuy expressa el seu vot contrari.  

 

La presidenta comenta que hi ha un empat en les votacions, 18 a 18, perquè la CUP té un 

regidor menys actualment. Per tant, ha de ser el Sr. Pisarello qui desempati. 
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El Sr. PISARELLO anuncia el seu vot a favor. 

 

S’APROVA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

16.-  (M1519/6550) Que el Govern de la ciutat ens informi sobre quines mesures es duran a terme 

des de l’Ajuntament per posar solució a aquesta situació d’inseguretat i degradació que es viu al 

barri del Raval. 

 

El Sr. FORN vol que el govern informi sobre quines mesures es duran a terme des de 

l’Ajuntament per posar solució a la situació de degradació que es viu al barri del Raval. 

Comenta que pocs dies abans el seu Grup va portar aquesta mateixa preocupació al Districte de 

Ciutat Vella, ja que el preocupen les notícies que va rebent per part dels veïns i que també ha 

pogut llegir en diferents mitjans de comunicació. 

Informa que els veïns expliquen que tenen identificats una dotzena de locals al barri on es ven 

droga, i parlen de les molèsties evidents de tenir camells a sota casa, brutícia, insalubritat, 

baralles, etc. Afegeix que els veïns troben restes de xeringues. Comenta que una consellera 

municipal a les 12 del migdia al carrer Agustí Duran i Sanpere va trobar una xeringa. Assenyala 

que, a més a més, els traficants tenen amenaçats els veïns que s’atreveixen a protestar. 

Manifesta que hi ha un cert atemoriment per part dels veïns, de manera que fins i tot alguns 

queden en grup a primera hora del matí per anar a treballar perquè no s’atreveixen a sortir sols 

al carrer. Diu que totes aquestes informacions li venen directament a través dels mateixos veïns. 

Indica que els focus de venda de droga es concentren principalment a l’Illa Robador, a carrers 

adjacents com ara el carrer d’En Roig i el nucli de Sant Gil i rodalies. Pensa que aquesta 

situació és insostenible, i per això vol saber què està fent l’Ajuntament per revertir aquesta 

situació. 

També vol deixar constància d’un tema que ja ha denunciat. Comenta que la situació dels veïns 

de Salvador Seguí i del carrer Robador és preocupant. Pregunta què pensa fer el govern, atès 

que la situació ha empitjorat notablement en edificis i baixos municipals que havien de ser 

destinats a emprenedors i que ara estan buits amb més brutícia i que serveixen perquè s’hi situï 

la prostitució. 

 

La Sra. PIN no sap si podrà respondre a tot, i per això cita el Sr. Forn a parlar quan vulgui o que 

torni a presentar una proposició o una pregunta. 

Tenint en compte que el Grup del Sr. Forn fa temps que és a l’Ajuntament, diu que deuen saber 

que el Raval és un barri complicat, on hi ha diferents activitats delinqüencials, cosa que 

preocupa el govern, igual que als veïns. De fet, creu que es va aprovar la proposta del Grup 

Municipal Demòcrata al Plenari de Ciutat Vella. 

Constata que la situació no és nova, però diu que hi ha moments en què s’agreuja i que, per tant, 

cal fer més esforços. Explica que, d’una banda, s’estan fent qüestions de millora i reforç de la 

neteja, de l’enllumenat i d’altres elements que han de poder mostrar la dignificació d’aquelles 

zones. Destaca la feina policial liderada pels Mossos d’Esquadra, però amb una molt bona 

coordinació amb la Guàrdia Urbana, que ha portat al fet que aquest any hi hagi hagut fins a 20 

entrades en domicilis, 14 de les quals al Raval. Comenta que és una feina que es continua fent 

en la gran majoria d’indrets que el Sr. Forn ha esmentat. 
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Informa que hi ha hagut un augment d’educadors de carrer i del seu horari, no tant pel tràfic, 

sinó pel consum. Afegeix que l’any anterior també es va allargar l’horari de la sala de 

venopunció del Raval. Explica que a mitjà termini està prevista la inclusió d’aquestes zones en 

el Pla de barris del Raval Sud, que té una actuació especial per la part de rehabilitació d’edificis. 

Indica que també hi ha una feina intensa de contacte amb els propietaris dels habitatges buits, 

perquè la millor manera que no hi hagi una ocupació delinqüencial és que hi hagi famílies 

vivint-hi. Comenta que aquest contacte amb els propietaris té com a objectiu que quan hi hagi 

una ocupació denunciïn i que si hi ha un desallotjament tapiïn, però sobretot perquè mobilitzin 

els pisos i pugui viure-hi gent. 

 

El Sr. FORN agraeix la informació donada. Està d’acord amb el fet que no és una situació nova, 

ja que fa anys que s’arrossega. Comenta que la situació ha tingut moments de tot, alguns 

francament dolents, però també n’ha tingut de millors. Creu que, tal com han reconegut els 

veïns, es va acabar el passat mandat amb una situació bastant positiva, tot i que també hi havia 

problemes. 

Pensa que en aquests moments, pel que sigui, ha empitjorat. Creu, per tant, que cal prendre 

mesures. Li semblen molt bé el reforç de la neteja, l’enllumenat i la feina policial. No sap si 

actualment, a part de la feina que fan els Mossos d’Esquadra, els operatius de la Guàrdia 

Urbana que estaven situats a l’entorn de la Filmoteca es continuen mantenint. 

Finalment, manifesta que pot acceptar tot el que ha dit la Sra. Pin de la feina d’educadors de 

carrers, ja que creu que és una bona solució, però constata que actualment la situació és la que 

és. Opina que hi ha un problema greu i demana la màxima celeritat perquè es prenguin 

decisions. 

 

La Sra. PIN diu que no negarà que hi ha un problema. Informa que la presència policial als 

entorns de Salvador Seguí i la Filmoteca continua com en el mandat anterior, amb presència des 

de les 7 del matí fins que tanquen els locals comercials. Indica que hi ha diferents nivells 

d’actuació, perquè no és només l’actuació policial, que creu que se’n fa molta i molt ben 

coordinada amb els cossos de seguretat, sinó també altres actuacions que han de poder permetre 

abordar la situació amb la màxima celeritat. 

Finalment, indica que accepta el prec. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

17.-  (M1519/6551) Que el Govern de la ciutat ens informi sobre aquest Pla de Xoc que s’està 

desenvolupant al Metro i de quines són les mesures previstes per combatre el nombre de furts i 

l’incivisme a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. FORN vol que el govern informi sobre el pla de xoc que s’està desenvolupant al metro i 

les mesures previstes per combatre el nombre de furts i l’incivisme a Barcelona.  

Comenta que pocs dies abans va conèixer que els furts al metro havien experimentat en els 

primers mesos de l’any un augment del 15%, alguns d’ells acompanyats d’actes violents. 

Explica que són dades que va explicar el comissari Portals, que parlava de 35 carteristes 

reincidents a Barcelona que se centren especialment a robar a turistes en estacions del metro de 

l’Eixample o de Ciutat Vella. Per tant, vol saber quines mesures es prenen i què s’està fent per 

combatre això. 
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Comenta que el seu Grup va viure directament aquest increment especialment els anys 2009-

2010. Recorda que es va fer per primera vegada una acció que consistia en el fet que els Mossos 

d’Esquadra i la Guàrdia Urbana baixessin al metro en horaris determinats, cosa que va tenir una 

incidència molt important, ja que hi va haver una baixada important en el nombre de furts, que 

es va concretar en un 20% entre el 2009 i el 2016. Pensa que aquesta és la manera de treballar. 

Vol saber si això s’ha deixat de fer, si s’ha baixat la intensitat o a què és degut aquest increment 

del 15% que explicava el comissari Portals. 

 

El Sr. RECASENS indica que, segons els Mossos d’Esquadra, en el mateix article que cita el 

Sr. Forn, del 1998 al 2016 els furts a Barcelona han baixat un 19%, però que, en canvi, com 

assenyala el comissari en cap de Barcelona, un increment de passatgers al metro ha suposat 

també un increment de furts al metro, segons dades dels Mossos d’Esquadra. 

Considera que la resposta que cal donar a això és una resposta no només policial, sinó també 

judicial. Comenta que es manté l’operació Xarxa, que es va iniciar el 22 de juny de 2011 

després de detectar un important increment en el nombre de furts que es produïen al suburbà, 

especialment per carteristes, i indica que no s’ha deixat de fer en cap moment ni en cap any. 

Informa que per minimitzar l’impacte en la comissió d’aquests delictes penals s’ha estudiat una 

actuació policial coordinada i de plena col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia 

Urbana, que es coneix com a operació Xarxa. Destaca que la coordinació amb els Mossos 

continua sent en aquest terreny òptima i fructífera. 

Com va explicar el comissari Portals, atès que hi ha hagut un increment, indica que 

s’implementarà de manera immediata un dispositiu conjunt per incrementar fins al 30 de 

setembre la presència policial al metro, especialment amb agents de paisà, que són els que 

practiquen la major part de detencions. Afegeix que en concret s’han posat en marxa els 

mecanismes adients per intentar controlar aquest augment delictiu, de manera coordinada amb 

els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, amb les mesures següents: totes les unitats 

territorials intensifiquen el compliment d’ordre de servei 1092011, que és l’operació Xarxa; per 

part de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra s’establirà aquest dispositiu amb agents de 

paisà per vigilar les estacions i el recorregut de línies en els trams on s’ha detectat més 

afectació, i setmanalment els respectius caps de dispositiu de la Guàrdia Urbana i dels Mossos 

d’Esquadra mantindran una reunió per contrastar les dades i efectuar un seguiment del 

desenvolupament de l’activitat per adoptar les mesures adients i proposar les correccions 

necessàries. 

Informa que s’han mantingut reunions amb el cos consular de Barcelona perquè expliquin als 

seus nacionals que s’ha d’anar amb certes precaucions en un mitjà de transport que a vegades 

desconeixen o no tenen en els seus respectius llocs, cosa que els fa ser una mica desprevinguts i 

objectiu dels furtadors. 

 

El Sr. FORN diu que, com que el temps dona pel que dona, anuncia que farà més preguntes per 

escrit. Demana si el Sr. Recasens pogués contestar quan s’inicia o si ja s’ha iniciat aquesta 

operació Xarxa.  

Pel que fa als agents de paisà, reconeix que eren importants, ja que són els que practiquen les 

detencions habitualment. Però destaca que també era molt important la presència en les andanes 

i els vestíbuls dels agents uniformats tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos d’Esquadra, 

perquè això tenia un efecte de prevenció. Vol saber si això es continua fent. 

Finalment, demana que el govern expliqui els recursos humans que s’hi destinen per saber 

quina tasca s’està fent per part de tots dos cossos. 
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El Sr. RECASENS explica que l’operació Xarxa ja està en marxa, igual que el reforç dels 

Mossos d’Esquadra. Constata que, com diu el Sr. Forn, no té temps per donar-li tota la 

informació, però diu que amb molt de gust la hi donarà en una reunió quan el regidor demòcrata 

vulgui. 

 

El Sr. PISARELLO accepta el prec. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

18.-  (M1519/6557) Que es procedeixi per part del Govern Municipal a donar instruccions a la 

Guàrdia urbana de Barcelona per al desplegament de dos membres del cos en zones d’especial 

conflicte i on es cometín la major part de delictes, per procurar la implantació del model de 

prevenció i proximitat i principalment en les unitats nocturnes. 

 

El Sr. SIERRA comenta que el prec va encaminat a, en determinades zones de conflicte 

identificades, implantar el model de prevenció i de proximitat per tal d’evitar la comissió de 

delictes o facilitar el compliment de l’Ordenança de civisme, així com altres conductes com ara 

sorolls i altres molèsties que es causen principalment a la nit. Demana, doncs, que aquest model 

de proximitat s’implementi no com s’ha fet d’entrada, assignant un guàrdia urbà per a cada un 

dels 73 districtes en dos torns, de matí i de tarda, sinó que també s’implementi en un moment en 

què es produeixen una gran part dels fets delictius, així com els incompliments de l’Ordenança 

de civisme, a més de la venda d’alcohol als carrers, com assenyalava Evelio Vázquez, o una 

altra sèrie de conductes que perjudiquen greument la convivència a Barcelona. 

Demana que aquesta implementació del model de proximitat, doncs, es faci mitjançant el 

desplegament, en les zones d’especial conflicte, de dos membres uniformats de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona en les unitats nocturnes. 

 

El Sr. RECASENS diu que no es donaran aquestes instruccions. Considera que el prec, tal com 

està redactat, és inversemblant, ja que posa en perill la Guàrdia Urbana intentant posar parelles 

soles en zones de perill i a sobre en unitats nocturnes, a més de barrejar proximitat amb temes 

de delictes. 

Per tant, el prec no li sembla raonable i no donarà aquestes instruccions. 

 

El Sr. SIERRA dona les gràcies per la no acceptació del prec. Comenta que Ciutadans sí que fa 

una política de proximitat. Considera, doncs, que en totes aquestes zones de conflicte el govern 

no està treballant perquè hi hagi més uniformes al carrer a la nit i pensa que el govern està en 

contra de la prevenció de delictes. Demana que el Sr. Recasens no digui que el govern no ho 

sap, perquè sí que ho sap, ja que en cadascun dels districtes s’identifiquen els punts negres i les 

zones on es ven droga i hi ha una altra sèrie de conductes que perjudiquen greument la 

convivència. 

Reitera que el seu Grup sí que farà una tasca de proximitat i anirà informant els veïns 

d’aquestes zones conflictives. 

 

El Sr. RECASENS demana que el Sr. Sierra, que tant es proclama amic de la Guàrdia Urbana, 

els expliqui els riscos que aquesta proposta significa per a ells. 

 

Es dona per tractat. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/6539) Que el Govern municipal commemori el 40è aniversari de l’atemptat contra la 

revista “El Papus” amb l’organització, el proper dia 20 de setembre, d’un acte institucional al 

Saló de Cent en favor de la llibertat d’expressió i contra l’ús de qualsevol forma de violència 

com a mitjà de reivindicació ideològica, i amb la col·locació d’una placa commemorativa de 

l’atac terrorista en el número 77 del carrer Tallers, a l’edifici Luminor, on es trobava la redacció 

del setmanari satíric. 

 

La Sra. BENEDÍ vol agrair al Sr. Robert Manrique que els acompanyi en aquesta sessió. 

Explica que entre el 1973 i el 1986, coincidint amb la fi de la dictadura, els anys de la transició i 

els primers temps de democràcia, El Papus va ser la revista satírica més llegida a l’Estat 

espanyol, amb signatures tan importants com les del dibuixant Ivà, Òscar Nebreda, Fer, Gin i 

amb col·laboracions de periodistes del talent de Manuel Vázquez Montalbán, Maruja Torres o 

Joan de Sagarra. Pensa que no és estrany que El Papus esdevingués el setmanari d’humor gràfic 

de referència d’una societat espanyola que reclamava llibertat. 

Comenta que en aquells anys convulsos del postfranquisme és evident que l’humor càustic i 

transgressor amb què El Papus es reia dels principis fonamentals del Movimiento i del 

Nacionalcatolicismo no va agradar gens els sectors més conservadors i reaccionaris de la classe 

política espanyola i aviat la revista va ser objecte d’amenaces per part de diferents grups 

d’ultradreta. 

Explica que el dimarts 20 de setembre de 1977 la redacció d’El Papus va ser víctima d’un 

atemptat terrorista de l’extrema dreta, en què un paquet bomba va explotar a la seu del 

setmanari satíric barceloní i va causar la mort de Joan Peñalver, conserge de l’edifici, i ferides a 

17 treballadors més. Assenyala que, després d’una investigació policial manifestament 

negligent i d’un judici que no va arribar a aclarir l’autoria de l’atac terrorista, l’atemptat va 

quedar impune. 

Indica que, com El Papus fa 40 anys, molts mitjans de comunicació segueixen sent víctimes 

arreu del món del terrorisme practicat per ideologies totalitàries de signe divers. Diu que com a 

exemple només cal recordar l’atemptat contra el també setmanari satíric Charlie Hebdo el 7 de 

gener de 2015. 

Assenyala que per tot això ERC demana que el govern municipal commemori el 40è aniversari 

de l’atemptat contra la revista El Papus amb l’organització el 20 de setembre de 2017 d’un acte 

institucional al Saló de Cent en favor de la llibertat d’expressió i contra l’ús de qualsevol forma 

de violència com a mitjà de reivindicació ideològica. També demana la col·locació d’una placa 

commemorativa de l’atac terrorista en el número 77 del carrer Tallers, a l’edifici Luminor, on es 

trobava la redacció del setmanari. 

 

El Sr. PISARELLO accepta el prec molt gustosament perquè de fet ja s’està preparant una 

commemoració d’aquest aniversari. 

Informa que la Ponència del Nomenclàtor va aprovar el 13 de març de 2017 instal·lar un faristol 

per recordar els fets del carrer Tallers, que li sembla que és una mica més destacat que una 

placa. Afegeix que al setembre de 2017 es vol estrenar en un acte públic, al qual es convidarà 

les víctimes i alguns dels periodistes que treballaven al setmanari i el Col·legi de Periodistes. 

Pensa que aquest acte públic obert, al carrer, podria ser millor que un acte tancat al Saló de 

Cent, però diu que es pot pensar conjuntament. En tot cas, comparteix molt la filosofia que 

inspira el prec, que recorda també que la transició no va ser incruenta i que les conquestes de 

llibertats que es van assumir en aquell moment van comportar sacrificis per a moltíssima gent. 
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Destaca que la llibertat d’expressió i de premsa són un bé molt delicat que s’ha de continuar 

protegint dia rere dia. Comenta que el govern ho ha intentat fer en moltíssims casos. 

Recorda que poques setmanes abans, a l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, es 

va convidar el govern a fer entrega d’un premi a Can Dündar, un periodista turc empresonat pel 

règim d’Erdogan. Conclou, doncs, que és un tema que el govern té molt present, i agraeix molt 

a Esquerra Republicana de Catalunya que ho recordi amb aquest prec. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix al tinent d’alcalde l’acceptació del prec. Tot i que el prec demanava 

un acte al Saló de Cent, entén que també és una bona possibilitat la que el govern planteja. Per 

tant, diu que es trobaran el dia de l’homenatge. 

 

Es dona per tractat. 

 

20.-  (M1519/6540) Instar el Govern municipal a encarregar un informe als serveis jurídics de 

l’Ajuntament per tal d’estudiar mecanismes de contractació per part del consistori de persones 

que han denunciat casos de corrupció. 

 

El Sr. CORONAS comenta que des de fa temps diverses persones i associacions com la 

Plataforma per l’Honestedat han reivindicat la necessitat de disposar d’un marc legislatiu que 

incorpori garanties i protecció a les persones que denuncien corrupció. Constata que actualment 

es dona la contradicció que les persones que han tingut la valentia de denunciar casos de 

corrupció en el context de l’Administració pública o d’altres institucions acaben en una situació 

de vulnerabilitat i amb grans dificultats per continuar amb la seva trajectòria professional. 

Assenyala que precisament una de les solucions que es proposen és la contractació d’aquestes 

persones fora del seu àmbit laboral o per part de les administracions públiques, tot i que hi ha 

molts dubtes legals sobre si això es pot fer i de quina manera. 

Per tot això, presenta aquest prec en què insta el govern municipal a encarregar un informe als 

Serveis Jurídics de l’Ajuntament que estudiï mecanismes de contractació per part del consistori 

de persones que han denunciat casos de corrupció. 

 

El Sr. ASENS accepta el prec, ja que comparteix la preocupació. 

Diu que es poden aprovar codis ètics i tot tipus d’instruments necessaris per seguir les males 

praxis, però reconeix que és molt important que hi hagi gent organitzada, contrapoders 

ciutadans, que facin aquesta tasca també de fiscalització. Comenta que la Bústia Ètica es va 

pensar precisament per protegir aquests alertadors, perquè no rebin represàlies. Coincideix, 

doncs, plenament amb el diagnòstic del prec. Afegeix que també s’està treballant en la 

plataforma a què el Sr. Coronas ha fet referència. I, per tant, està d’acord a fer l’informe dels 

Serveis Jurídics. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec. Creu que és un tema cabdal oferir garanties a 

les persones que s’atreveixen, que són valentes i fan un pas molt difícil, sobretot en els 

ambients en què normalment es mouen, de denunciar casos de corrupció. Considera que no hi 

ha millor fiscalització que la que un té més a la vora, que són els treballadors i treballadores 

que, en veure que s’estan vulnerant lleis, puguin actuar. 

També li consta que el Parlament de Catalunya ha començat a treballar en la línia d’intentar fer 

una llei en aquest sentit. Reconeix que actualment hi ha un buit legal a tot l’Estat espanyol, ja 

que no hi ha cap comunitat autònoma que ofereixi un marc legal per a aquestes persones. 

Destaca que a Catalunya hi ha l’Oficina Antifrau, que podria ser un dels elements canalitzadors, 

però pensa que aquesta llei és necessària. I per això creu que seria una molt bona aportació de 
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l’Ajuntament intentar també tirar endavant aquest cavall de batalla tan important. Pensa que 

començar per un informe dels Serveis Jurídics sobre les possibilitats en el marc legal actual 

serviria. Diu que, en tot cas, servirà per veure què fa falta per aconseguir fer una llei a 

Catalunya que garanteixi els drets i la feina a aquestes persones que s’atreveixen a fer un pas 

molt difícil de fer. 

 

El Sr. ASENS informa que s’està treballant per fer un conveni amb l’Oficina Antifrau perquè 

aquesta pugui utilitzar la Bústia Ètica de l’Ajuntament o perquè la puguin copiar i tenir-ne una 

ells, igual que amb la Generalitat de València i l’Oficina Antifrau de València i l’Ajuntament 

de València. 

Pensa que seria desitjable que la Generalitat també fes un pas en aquesta mateixa direcció. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/6558) En relació a les irregularitats detectades a l’IMI i l’expedient de reconeixement 

de crèdits de les factures per un import d’1.434.340,12 euros per serveis contractats sense 

utilitzar els procediments legals i sense dotació pressupostària: S’han abonat o s’abonaran 

aquestes factures? Per quins imports? Amb quins criteris? El Govern té previst dur a terme 

alguna mesura addicional de caràcter legal o sancionador?  

 

El Sr. ALONSO, en relació amb les irregularitats detectades a l’IMI i l’expedient de 

reconeixement de crèdits de les factures per un import d’1.400.000 euros per serveis contractats 

sense utilitzar els procediments legals i sense dotació pressupostària, pregunta si s’han abonat o 

s’abonaran aquestes factures, per quins imports, amb quins criteris, i si el Govern té previst dur 

a terme alguna mesura addicional de caràcter legal o sancionador. 

 

El Sr. RODRÍGUEZ comenta que, tal com es va informar en l’últim Consell Rector de l’IMI, 

s’han desenvolupat una sèrie de peritatges per identificar realment la realització d’aquestes 

tasques i tractar de determinar imports que, pel fet de no haver estat concorreguda una licitació, 

necessitaven obtenir els preus públics que poguessin respondre a la realització d’aquestes 

activitats. Informa que aquests peritatges ja s’han conclòs i s’ha posat a disposició de les 

empreses l’estimació que ha fet l’Ajuntament d’aquestes activitats. Afegeix que el mateix 12 de 

juliol de 2017 acaba el període d’al·legacions d’aquestes empreses. Indica, doncs, que en les 

properes setmanes s’avaluaran aquestes al·legacions, es determinarà quin és l’import definitiu i 

amb aquesta informació es tornarà a passar al Consell Rector de l’IMI perquè en faci la 

valoració i aprovació corresponent. Informa que a partir d’aquí s’iniciaria el tràmit de 

reconeixement de crèdit intern de l’Ajuntament, que cal per a aquest tipus de qüestions. 

D’altra banda, comenta que les mesures addicionals de caràcter legal o sancionador a què es fa 

referència i que es puguin derivar d’aquestes irregularitats quedaran determinades dintre de 

l’expedient informatiu que va iniciar l’alcaldia en el seu moment i que conclouran en paral·lel a 

aquest reconeixement de crèdit que arrencarà l’Ajuntament. 

Finalment, manifesta que s’espera la conclusió d’aquest expedient en les properes dues o tres 

setmanes. 
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El Sr. ALONSO agraeix les explicacions, i comenta que Ciutadans veu urgent acabar amb 

aquest expedient informatiu, ja que des del desembre de 2015 té dubtes sobre com acabarà això. 

Constata que hi ha hagut molts informes i contrainformes, i pensa que ja no es pot dilatar més 

en el temps i que cal donar la resposta. Per això, exigeix que realment s’actuï amb celeritat i es 

tanqui aquest tema. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/6563) Com valora el Govern municipal l’augment dels conflictes de convivència amb 

okupes, tal com es posa de manifest en la darrera enquesta de Victimització presentada? 

 

Es dona per tractada en el punt 4. 

 

23.-  (M1519/6569) Quina és la data política per aplicar el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament 

de Barcelona? 

 

Es dona per tractada en el punt 12. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/6545) Pensa el Govern de la ciutat revisar la situació d’aquestes propietats, quina 

legitimitat tenen els processos amb què se les ha adjudicat l’església, i tirar endavant un seguit 

d’expropiacions i posada a disposició del parc públic d’habitatge? 

 

La Sra. ROVIRA comenta que actualment al Districte de Ciutat Vella hi ha una manca 

d’equipaments i d’espais per a les veïnes i també per al conjunt de la ciutat. Indica que, de fet, 

la mateixa regidora Gala Pin també ho ha expressat d’aquesta manera en algunes declaracions. 

Alhora constata que hi ha diferents edificis que són propietat de l’Església i que se n’està fent 

un ús per lucrar-se a través de l’explotació per a fins turístics. 

A continuació, manifesta que cal ser conscient que el marc jurídic espanyol té una llei del 1954 

en què es descriu com a subjecte l’Administració pública, com a objecte la propietat privada i 

com una causa la utilitat pública o l’interès social. Diu que això, a més de la Llei de 

procediments especials, que també preveu l’expropiació, i si es descriu la necessitat social, 

entén que hauria de fer que l’Ajuntament de Barcelona emprengués accions per recuperar 

aquests espais.  

També vol recordar que el Tribunal Europeu dels Drets Humans va qüestionar la validesa dels 

títols de la propietat de l’Església catòlica a l’Estat espanyol el 2016, i va considerar il·legals les 

immatriculacions, és a dir, la inscripció de finques al Registre de la Propietat per primera 

vegada, que són l’origen de la presumpta propietat de l’Església i amb la qual ha adquirit moltes 

d’aquestes propietats a Barcelona. 

En aquest sentit, tenint en compte el que ha exposat i que la CUP va presentar una proposició 

que es va aprovar al gener del 2016 per tal de realitzar un cens de les propietats que tenia 

l’Església i que entén que ja s’ha desenvolupat, vol saber quines actuacions prendrà el govern 

respecte a la situació d’aquestes propietats i si pretén emprendre algunes accions en contra de 

les propietats de l’Església i per retornar aquests espais a un ús social que és necessari a 

Barcelona. 
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El Sr. PISARELLO diu que s’ha passat tot el matí estudiant aquesta pregunta, perquè barreja 

moltes coses que són molt diferents i, per tant, no tenen relació entre si. Indica que hi ha un 

tema que és la immatriculació, que és el que s’ha plantejat aquí, que és efectivament 

l’apropiació per part de l’Església de béns que no pertanyen a ningú, en principi. Considera que 

és un privilegi inacceptable. Tanmateix, apunta que la sentència que la CUP esmenta en la 

pregunta no es refereix a això, sinó que és un cas d’immatriculació en què el Tribunal 

d’Estrasburg condemna l’Estat perquè era una propietat que ja pertanyia a algú, en concret a 

una empresa. Aclareix, doncs, que no es refereix a altres casos d’immatriculació. 

Manifesta que l’Ajuntament no pot demanar dades generalitzades de cap propietat física o 

jurídica. Diu que per saber quin és l’estat d’aquesta situació el govern ho està fent a través 

d’una altra via, que és complexa i lenta, que és creuant les dades que té l’Ajuntament en matèria 

d’IBI i de diferents finques per veure si troba algun immoble que estigui en aquesta situació. 

Apunta que, si aquesta és una situació irregular i que no té cobertura legal, l’Ajuntament actuarà 

i mirarà quina és la millor manera de poder reclamar de manera legítima aquesta propietat. Diu 

que, si la CUP té coneixement de situacions d’irregularitat vinculades a casos d’immatriculació 

o del que sigui que no siguin conformes a la legalitat, agrairia que ho fessin saber al govern 

municipal. 

 

La Sra. ROVIRA diu que si el Sr. Pisarello tenia dubtes sobre la pregunta li podria haver trucat, 

ja que fa uns dies que van sortir les documentacions d’aquesta Comissió. 

Indica que el seu Grup plantejava diferents qüestions: d’una banda, la manca d’espais i com es 

pot solucionar tenint en compte que hi ha diferents processos judicials com l’expropiació si es 

descriu la necessitat social; de l’altra, com pot ser la situació de propietats que es veuen 

afectades per les immatriculacions i que hi ha la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets 

Humans. Afegeix que, tenint en compte que s’havia desenvolupat la proposició aprovada en què 

es feia un cens de les propietats de l’Església, vol saber si es continuarà avançant en aquesta 

direcció per donar un ús social a aquests espais. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que la jurisprudència no és correcta, ja que es refereix a un cas que 

no té res a veure amb el que la Sra. Rovira planteja, perquè allà hi havia efectivament una 

empresa que era propietària i, per tant, l’adquisició era clarament irregular. 

En segon lloc, aclareix que l’expropiació no és un procés judicial, sinó un tràmit administratiu. 

Per això diu que si es trobés una situació que fos irregular el que tindria sentit segurament és 

portar-la a un tribunal, perquè si un la porta a un tribunal no ha de pagar la indemnització que es 

paga quan es fan les expropiacions, que poden ser milionàries. Insisteix que la idea és que si hi 

hagués alguna situació irregular segurament el que tindria més sentit és anar per la via judicial.  

 

Es dona per tractada. 

 

25.-  (M1519/6546) Quines actuacions farà l’Ajuntament tenint en compte les coordinacions 

existents amb les altres institucions; farà aquest any una campanya en contra els venedors 

ambulants tal i com va fer l’any passat a través de banderoles i anuncis arreu de la ciutat? 

 

La Sra. ROVIRA comenta que l’any anterior en aquestes dates l’alcaldessa Ada Colau va 

celebrar una reunió amb alcaldes de diversos municipis, amb el Síndic de Greuges, el conseller 

d’Interior, el subdelegat del Govern espanyol a Catalunya en el marc de la campanya que 

s’estava articulant contra la venda ambulant a Barcelona. 
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Indica que, segons les informacions que es van publicar i les declaracions de l’alcaldessa i altres 

assistents, en la reunió es van abordar diferents mesures policials i de coordinació interadministrativa, 

lluny del discurs pretesament social i de complexitat que habitualment es feia des del govern i 

l’abordatge des d’una òptica de drets. Diu que aleshores es va anunciar que s’estava fent una campanya 

de tolerància zero cap als manters. Assenyala que el tinent d’alcalde Gerardo Pisarello va reiterar, 

després d’aquesta trobada, la necessitat de la col·laboració entre les administracions i en particular entre 

els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. 

Entén que la situació de repressió cap als venedors ambulants a l’estiu continua als carrers. Veu la 

situació amb preocupació perquè, malgrat que també s’ha abordat des d’altres òptiques la situació 

d’aquest col·lectiu vulnerabilitzat, no ha estat una solució que vagi a l’arrel de la situació en què es 

troben ni que posi solucions per al conjunt de les persones que encara són venedores ambulants i que, de 

fet, han augmentat. Vol saber, doncs, si continuarà la política repressiva un any més i un estiu més als 

carrers de Barcelona, si es tornaran a fer banderoles criminalitzant els compradors i els venedors 

ambulants, igual que la Generalitat de Catalunya està generant anuncis alertant de com n’és de dolenta la 

venda ambulant. 

 

La Sra. BAÑÓN informa que aquest estiu no es tornaran a fer banderoles. 

 

La Sra. ROVIRA pensava que seria una resposta de quina campanya es pretén fer. Entén, per tant, que 

no hi haurà cap campanya per part del govern municipal. 

 

La Sra. BAÑÓN explica que en el marc de les reunions que va convocar el Síndic de Greuges es va 

marcar com un objectiu encarregar una campanya a la Generalitat de Catalunya. Diu que el govern ha 

anat fent un seguiment i que aquesta campanya s’està desplegant normalment per tot Catalunya, 

incloent-hi Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO aclareix que el govern mai no ha mencionat la Policia Nacional en tot això. 

 

Es dona per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

26.-  (M1519/6564) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i l’estat 

d’execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 19 d’octubre de 2016: La Comissió de 

Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1) Manifestar el 

reconeixement i agraïment cap a la figura de Joan Antoni Samaranch i Torelló pel seu paper al front del 

Comitè Olímpic Internacional, que va fer possible que Barcelona fos designada ciutat organitzadora dels 

Jocs Olímpics i Paralímpics de 1992. 2) Tractar la figura de Joan Antoni Samaranch i el seu llegat, així 

com el de totes aquelles persones que hagin estat rellevants per la ciutat de Barcelona, amb la dignitat i 

el respecte que es mereixen. 3) Restaurar la llegenda gravada originalment a la base de l’escultura 

donada per Joan Antoni Samaranch a la ciutat de Barcelona, obra de l’escultor Joan Mora, i en la que 

figurava el nom de l’expresident del Comitè Olímpic Internacional. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que justament aquests dies s’està commemorant el 25è aniversari de la 

celebració dels Jocs Olímpics i Paralímpics, que va suposar una gran transformació i un gran actiu per a 

la ciutat de Barcelona. Recorda que la figura de Joan Antoni Samaranch va ser determinant, com a 

president del COI, per assumir aquesta candidatura per part de Barcelona. Creu, doncs, que és un bon 

moment perquè l’Ajuntament compleixi una proposta que es va aprovar a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. Indica que la proposta és que es restableixi la 

llegenda de la figura que va donar Joan Antoni Samaranch com a president del COI a l’Ajuntament de 

Barcelona, en què apareix el seu nom com a president. Creu que Barcelona ha de tractar amb dignitat i 



 

Ref:  CCP 7/17 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  13/ 7/ 2017     10: 57 
76 

amb respecte totes les persones que han contribuït perquè la ciutat sigui el que és actualment. Considera 

que una d’aquestes persones indiscutibles és Joan Antoni Samaranch. Pensa que mereix aquest respecte i 

aquest reconeixement. Per això opina que cal restaurar aquesta llegenda a l’estàtua donada a 

l’Ajuntament de Barcelona, obra de l’escultor Joan Mora, i que s’ha de mantenir a l’Ajuntament. 

També pensa que és un bon moment perquè el govern, després d’aprovar el Codi ètic que tant s’ha 

debatut i en què consta que es respectin els grups i la democràcia, respecti els acords que prenen les 

majories en aquesta Comissió i en qualsevol comissió, així com al Plenari, i que compleixi amb les 

propostes que queden aprovades per la majoria dels grups. 

 

El Sr. PISARELLO diu que el ROM no es modificarà a través d’aquests arguments, perquè el ROM és 

el que és. Constata que és el tercer cop que el Partit Popular presenta aquesta petició de seguiment. 

Irònicament diu que el PP sempre està interessat en el que realment importa a la ciutadania, després de 

Veneçuela, etc. 

Anuncia que repetirà el que ja va dir en el seu moment. Celebra que hi hagi un monument a l’olimpisme. 

Creu que aquest monument ha d’estar a l’espai commemoratiu de la ciutat. Opina que el de l’escultor 

Joan Mora és un bon monument i per això és on és. Recorda que, si es vol reconèixer el paper històric 

que el Sr. Samaranch va tenir als Jocs Olímpics, això s’hauria de fer al Museu Olímpic i de l’Esport de 

Barcelona. Reitera que és el que ha estat defensant el govern. 

Dit això, convida la Sra. Esteller a abandonar aquestes batalles i a sumar-se al reconeixement i al record 

d’aquests Jocs Olímpics, que, efectivament, van transformar la ciutat, que se celebraran al cap de poc i 

que van tenir fites importantíssimes.  

Respecte als Jocs Paralímpics que recordava la Sra. Esteller, explica que com a alcalde accidental va 

tenir l’oportunitat d’assistir a un acte en què es recordava el paper dels Jocs Paralímpics i va prendre 

consciència del que havien significat aquests jocs a l’hora d’avançar cap a una ciutat sense barreres. 

Convida la regidora popular, doncs, a participar dels moltíssims actes que es produiran a Barcelona per 

recordar el que van significar els jocs a la ciutat. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que ja està participant en molts d’aquests actes, que li deuen al Sr. Joan 

Antoni Samaranch. Tenint en compte que el Sr. Pisarello és un historiador i que li agrada saber el perquè 

de les coses, diu que deu saber que en aquell moment era molt complicat i que el paper de Samaranch va 

ser cabdal. Considera que cal agrair a aquestes persones les feines que van fer, que van ser determinants. 

Pensa que aquests Jocs Olímpics haurien de retre un homenatge als qui van fer-los possible. Opina que 

el regidor Pisarello ho hauria de fer amb un gest, no només amb un reconeixement verbal, sinó complint 

un acord d’aquesta Comissió, de reconèixer la feina que va fer el Sr. Samaranch amb dignitat i amb 

lleialtat. Per això demana que es restitueixi la llegenda a la seva figura i que es mantingui l’estàtua a 

l’Ajuntament. 

 

El Sr. PISARELLO creu que ja ha quedat expressat el posicionament del govern sobre el tema. 

 

Es dona per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 15.10 hores. 

 


