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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 18 de gener de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de gener 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, Sònia Recasens i Alsina, Jordi Martí i Galbis, Francisco Sierra López, 

Santiago Alonso Beltrán, Trini Capdevila i Burniol, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés 

Añón, Ángeles Esteller Ruedas, Josep Garganté i Closa, assistits per l’assessora jurídica, Sra. 

Anna Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general, i certifica. 

 

També hi són presents la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés, i els Srs. Amadeu Recasens 

Brunet, comissionat de Seguretat; Fernando Pindado Sánchez, comissionat de Participació i 

Democràcia Participativa; Ricard Vinyes Ribas, comissionat de Memòria Històrica, i Valentí 

Oviedo Cornejo, gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 

S’obre la sessió a les 10 h. 

 

La presidenta comenta que, per qüestions d’agenda sobrevinguda, es demana que el punt 20, 

que és una pregunta del Partit Popular, s’avanci com a primer punt de l’apartat de precs i 

preguntes, perquè la regidora del govern que ha de donar-hi resposta té una incidència que ha 

d’atendre en el districte. 

Així mateix, informa que Barcelona en Comú ha retirat el punt 12. 

 

El Sr. FORN pregunta al govern el motiu de la retirada d’aquesta proposició, atès que en la 

sessió anterior ja es va intentar portar com a declaració institucional i es va dir que era millor 

portar-la en el Plenari següent i presentar-la com a proposició i que es pogués votar. El sorprèn, 

doncs, que es torni a retirar. Pregunta si això obeeix a alguna discrepància amb el soci de 

govern, és a dir, amb el PSC. 

 

La Sra. ANDRÉS explica que el Partit Socialista, en relació amb aquesta proposició, va 

demanar que la Secretaria General fes un informe jurídic sobre la Carta Municipal i com tracta 

aquesta qüestió. Indica que, com que encara no hi ha l’informe fet, per això s’esperen a 

presentar la proposició. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que li estranya molt que en un mes no s’hagi pogut fer aquest 

informe. I considera que és una llàstima. Està d’acord amb el que ha exposat el Sr. Forn, ja que 

és la segona vegada que passa amb aquest tema. 

Pregunta si el govern té previst presentar-ho a la propera sessió. 

 

La Sra. ESTELLER diu que està sorpresa que aquest punt s’incorporés en l’ordre del dia 

d’aquesta sessió, entre d’altres coses, perquè la Carta Municipal estableix en l’article 35 que la 

consulta és un òrgan de participació i, per tant, no té res a veure amb el punt que el govern vol 
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modificar a través d’una llei. Indica que per fer consultes a Barcelona no cal això, ja que hi ha 

informes jurídics de quan es va celebrar la consulta de la Diagonal. Constata, doncs, que amb 

aquesta proposta el govern està buscant un debat polític allà on no és necessari. 

 

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.-  (20164164)  

 Del gerent municipal, de 29 de novembre de 2016, que adjudica a Audingintraesa, SA el 

contracte per a la prestació del servei d’assistència tècnica i coordinació de seguretat i salut de 

les obres i petites actuacions que es gestionen des del Departament de Logística i 

Infraestructures, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 51.340,30 euros 

 

2.-  (0904/16)  

 Del gerent municipal, de 14 de desembre de 2016, que adjudica a Focus Media, SL els 

contractes que tenen per objecte les despeses per a la contractació d’espais publicitaris referents 

a “Barcelona es cultura per Nadal”, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 149.531,40 

euros. 

 

3.-  (20160384)  

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a Crezca Catalunya Serveis 

Auxiliars, SL el contracte relatiu als serveis de consergeria del CAACB i el foment de 

l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per als exercicis 

2016-2018, i per un import de 111.712,67 euros. 

 

4.-  (3/17)  

 Del gerent municipal, de 29 de desembre de 2016, que adjudica a Anastasio Manzaneda Abarca 

el contracte que té per objecte el servei de transport de productes gràfics, paqueteria, diversos 

materials i utensilis de la Direcció d’Imatge i Serveis Editorials, per als exercicis 2017-2018, i 

per un import de 112.000,00 euros. 

 

5.-  (20161105) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2016, que adjudica a Serveis a les Persones Encís, 

SCCL el contracte relatiu al servei d’intervenció per a la prevenció i la convivència en l’espai 

públic i en comunitats de veïns al barri de La Verneda i La Pau, per als exercicis 2016-2017, i 

per un import de 128.286,20 euros. 

 

6.-  (20173000) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 29 de desembre de 2016, que adjudica a SL On en Marcha Seguridad 

y Vigilancia el contracte relatiu al control de tancament de solars i edificis, per als exercicis 

2017-2018, i per un import de 83.200,81 euros. 

 



 

Ref:  CCP 1/17 Presidència, Drets ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  19/ 1/ 2017     12: 12 
3 

 

7.-  (2016/1284)  

 Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de material d’oficina (Gerència Presidència i Economia. 

Acord marc Generalitat. Exp. 2014/1), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 

15.807,80 euros. 

 

8.-  (20169113) Districte de l’Eixample 

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 

2014/1), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 2.440,63 euros. 

 

9.-  (20161056) Districte de Sants-Montjuïc 

 Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 

2014/1), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 2.448,01 euros. 

 

10.-  (160500026) Districte de les Corts 

 Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 

2014/1), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 3.302,20 euros. 

 

11.-  (333/2016) Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 

2014/1), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 5.960,80 euros. 

  

12.-  (20161240) Districte de Gràcia 

 Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 

2014/1), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 1.458,21 euros. 

 

13.-  (187/2016) Districte d’Horta-Guinardó 

 Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 

2014/1), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 2.220,57 euros. 

 

14.-  (20162084) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 23 de novembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 

2014/1), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 2.806,25 euros. 

 

15.-  (2016/1341)  

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a Canon España, SA el 

contracte relatiu al subministrament de paper reciclat (Gerència de Presidència i Economia), per 

als exercicis 2016-2017, i per un import de 9.417,41 euros. 

 

16.-  (2016/1396)  

 Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2016, que adjudica a Set-Prat Paper Distribucions, 

SA el contracte relatiu al subministrament de paper per a impressió i escriptura (paper en raïma 
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fibra verge) - Gerència de Presidència i Economia Lot 2 (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 

2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 5.528,30 euros. 

 

17.-  (20161067) Districte de Ciutat Vella 

 Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, que adjudica a Set-Prat Paper Distribucions, 

SA el contracte relatiu al subministrament de paper per a impressió i escriptura (Acord marc 

Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 702,69 euros. 

 

18.-  (20169116) Districte de l’Eixample 

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a Canon España, SA el 

contracte relatiu al subministrament de paper per a impressió i escriptura (Acord marc 

Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 6.000,87 euros. 

 

19.-  (20169115) Districte de l’Eixample 

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a Set Prat Paper Distibution, 

SA el contracte relatiu al subministrament de paper per a impressió i escriptura -Lot 2 (Acord 

marc Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 1.698,31 

euros. 

 

20.-  (20161055) Districte de Sants-Montjuïc 

 Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que adjudica a Canon España, SA el 

contracte relatiu al subministrament de paper per a impressió i escriptura (Acord marc 

Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 7.993,85 euros. 

 

21.-  (160500027) Districte de les Corts 

 Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, que adjudica a Canon España, SA el contracte 

relatiu al subministrament de paper per a impressió i escriptura (Acord marc Generalitat. Exp. 

CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 3.066,14 euros. 

 

22.-  (20161239) Districte de Gràcia 

 Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que adjudica a Canon España, SA el 

contracte relatiu al subministrament de paper per a impressió i escriptura - Lot 1 (Acord marc 

Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 5.037,21 euros. 

 

23.-  (20161242) Districte de Gràcia 

 Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que adjudica a Set Prat Paper Distributions, 

SA el contracte relatiu al subministrament de paper per a impressió i escriptura - Lot 2 (Acord 

marc Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 140,55 

euros. 

 

24.-  (185/2016) Districte d’Horta-Guinardó 

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a Set-Prat Paper Distribucions, 

SA el contracte relatiu al subministrament de paper en raime, fibra verge (Acord marc 

Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 1.405,48 euros. 

 

25.-  (186/2016) Districte d’Horta-Guinardó 

 Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que adjudica a Canon España, SA el 

contracte relatiu al subministrament de paper reciclat (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 2015 

13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 4.051,68 euros. 
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26.-  (20162082) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 25 de novembre de 2016, que adjudica a Set Prat Paper Distributions, 

SA el contracte relatiu al subministrament de paper per a impressió i escriptura (Acord marc 

Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 3.712,92 euros. 

 

27.-  (20162083) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 25 de novembre de 2016, que adjudica a Canon España, SA el 

contracte relatiu al subministrament de paper per a impressió i escriptura (Acord marc 

Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 4.270,68 euros. 

 

28.-  (2016/1305)  

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica (Gerència de Presidència i 

Economia), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 20.123,88 euros. 

 

29.-  (0141/15) Districte de l’Eixample 

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. 

Exp. 141/15), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 7.429,55 euros. 

 

30.-  (160500025) Districte de les Corts 

 Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. 

Exp. 141/15), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 5.074,92 euros. 
 

31.-  (20161241) Districte de Gràcia 

 Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. 

Exp. 141/15), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 4.712,00 euros. 

 

32.-  (188/2016) Districte d’Horta-Guinardó 

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. 

Exp. 141/15), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 3.296,05 euros. 

 

33.-  (1089/2016) Districte de Sant Andreu 

 Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. 

Exp. 141/15), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 2.922,65 euros. 

 

34.-  (20162085) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 25 de novembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el 

contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. 

Exp. 141/15), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 4.524,53 euros. 

 

35.-  (20164278)  

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a Studio Moretto Group el 

contracte dels serveis de traducció i interpretació per a l’Oficina conjunta de recepció de 

denúncies de la GUB i Mossos d’Esquadra, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 

117.298,61 euros. 
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36.-  (20172002) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 18 de novembre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació de subministrament de 5 fotocopiadores multifunció, 

mitjançant arrendament sense opció de compra, i el seu manteniment pel sistema cost per 

pàgina impressa, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 51.812,20 euros. 

 

37.-  (829/16)  

 Del gerent municipal, de 17 de novembre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació de suport tècnic a les consultes de possible accés restringit i a 

la implementació de la nova normativa de consulta, reproducció i carta de serveis de l’Arxiu 

Municipal, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 30.000,00 euros. 

 

38.-  (0017/17)  

 Del gerent municipal, de 14 de desembre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació del servei de suport per a la venda i servei d’informació de les 

publicacions editades per l’Ajuntament de Barcelona de la llibreria de la Sala Ciutat, per als 

exercicis 2017-2018, i per un import de 149.759,28 euros. 

 

39.-  (18/14)  

 De l’alcaldessa, de 2 de desembre de 2016, que aprova la denominació de pla de Pepe Rubianes 

per a l’espai públic de nova urbanització situat a la confluència dels carrers del Marquès del 

Campo Sagrado i de Viladomat (Districte de l’Eixample). 

 

40.-  (1083/2016)  

 De l’alcaldessa, de 2 de gener de 2017, que aprova l’Oferta Pública d’Ocupació parcial de 64 

places d’agent de la GUB per a l’exercici 2017 en règim funcionarial. 

 

41.-  (105/2016-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2016, que convoca i aprova 

les bases per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 (família General) adscrit 

a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (Gerència del Districte de Sant Martí). 

 

42.-  (106/2016-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2016, que convoca i aprova 

les bases per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 1 (família General) adscrit 

a la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació 

i Transparència). 

 

43.-  (107/2016-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2016, que convoca i aprova 

les bases per a la provisió d’un lloc de treball de cap de secció 1 (família General) adscrit al 

Departament de Drets de Ciutadania (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 

Transparència). 

 

44.-  (108/2016-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2016, que convoca i aprova 

les bases per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis Urbanístics i 

d’Obra) adscrit al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (Gerència 

d’Ecologia Urbana). 
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45.-  (111/2016-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2016, que convoca i aprova 

les bases per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis Socials) adscrit al 

Departament d’Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (Gerència de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència). 

 

46.-  (1034/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, que nomena 

funcionària interina la senyora Raquel Díaz Navarro per ocupar un lloc de tècnica 4 (família 

Serveis Socials), adscrita a l’EAIA Eixample del Departament de Família i Infància (Gerència 

de Drets Socials). 

 

47.-  (1038/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, que nomena 

funcionària interina la senyora Andrea González Fontaneda per ocupar un lloc de suport 5 

(família General), i la destina al Patronat Municipal de l’Habitatge. 

 

48.-  (1039/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, que nomena 

funcionària interina la senyora Celia Viladot Bel per ocupar un lloc de suport 5 (família 

General), i la destina al Patronat Municipal de l’Habitatge. 

 

49.-  (1044/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, que nomena 

funcionària interina la senyora Núria Boix Fons per ocupar un lloc de tècnica 3 (família Serveis 

Socials), i la destina a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

 

50.-  (1048/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, que nomena 

funcionària interina la senyora Gisela Alegre Molins per ocupar un lloc de suport 5 (família 

General), i la destina a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

 

51.-  (1032/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de novembre de 2016, que nomena 

funcionaris interins les senyores Inmaculada Cristina Muñoz Pérez i Laura Rey Gonell, i el 

senyor Gumersindo Machado Hernández per ocupar llocs de suport 5 (família General), i els 

destina al Departament de Població de l’Institut Municipal d’Informàtica. 

 

52.-  (1021/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 21 de novembre de 2016, que nomena 

funcionària interina la senyora Gemma Saenz Duart per ocupar un lloc de tècnica 3 (família 

Serveis Socials), i la destina a l’EAIA Sant Martí del Departament de Família i Infància de la 

Gerència de Drets Socials. 

 

53.-  (1058/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que nomena 

funcionari interí el senyor Enric Cabré Fiol per ocupar un lloc de suport 5 (família General), i el 

destina al Departament de Patrimoni del Patronat Municipal de l’Habitatge. 
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54.-  (1071/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que nomena 

funcionària interina la senyora Elena Castanera Lalueza per ocupar un lloc de suport 5 (família 

General), i la destina a l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona. 

 

55.-  (1072/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que nomena 

funcionari interí el senyor Guillem Sas Prats per ocupar un lloc de tècnic 3 (família Serveis 

Socials), i el destina a l’EAIA Sant Andreu del Departament de Família i Infància de la 

Gerència de Drets Socials. 

 

56.-  (1077/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que nomena 

funcionari interí el senyor Jordi Boter Uroz per ocupar un lloc de suport 5 (família General), i el 

destina a l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona. 

 

57.-  (1078/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que nomena 

funcionària interina la senyora Catalina Roman Valle per ocupar un lloc de suport 5 (família 

General), i la destina a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

 

58.-  (1079/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que nomena 

funcionari interi el senyor Joan Saltó Segura per ocupar un lloc de suport 5 (família General), i 

el destina a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

 

59.-  (1087/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que nomena 

funcionari interí el senyor Enric Pous Morales per ocupar un lloc de suport 4 (família General), 

i el destina a l’OAC de Nou Barris. 

 

60.-  (1090/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que nomena 

funcionari interí el senyor Angel Aurelio Esteban García per ocupar un lloc de suport 5 (família 

General), i el destina al Servei d’Atenció Telefònica de la Gerència de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència. 

 

61.-  (1080/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que nomena 

funcionària interina la senyora Maria Elena Hidalgo García per ocupar un lloc de suport 5 

(família General), i la destina a la Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència de 

Recursos. 

 

62.-  (1017/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 21 de novembre de 2016, que exclou la 

senyora Isabel Maria Yancovich Llopis de la borsa de treball de la categoria auxiliar per motiu 

de renúncia voluntària. 
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63.-  (1018/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 21 de novembre de 2016, que exclou la 

senyora Nara González Barreal de la borsa de treball de la categoria auxiliar per motiu de 

renúncia voluntària. 

 

64.-  (1019/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 21 de novembre de 2016, que exclou la 

senyora Patricia González García de la borsa de treball de la categoria TS Informació per motiu 

de renúncia voluntària. 

 

65.-  (1020/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 21 de novembre de 2016, que exclou la 

senyora Laia López Chicote de la borsa de treball de la categoria TS Gestió per motiu de 

renúncia voluntària. 

 

66.-  (1081/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que reintegra la 

senyora Mercè Arias Rejón i l’adscriu al lloc de treball de tècnica 4 (família Serveis Socials) 

del Departament de Gent Gran de la Gerència de Drets Socials. 

 

67.-  (1086/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que reintegra la 

senyora Gemma Degollada Arbós i l’adscriu al lloc de treball de suport 3 (família General) de 

la Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la Gerència de Drets de 

Ciutadania, Participació i Transparència. 

 

68.-  (1027-28/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 28 de novembre de 2016, que cessa la senyora 

Montserrat Rodés Ferrer com a cap de departament del Departament de Selecció i Promoció de 

Recursos Humans, i l’adscriu provisionalment al Departament d’Equipaments i Programes 

Educatius de la Gerència d’Ecologia Urbana (categoria TS Psicologia, lloc de treball de gestió 

projectes 1, família General). 

 

69.-  (1041/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, que adscriu a 

l’Institut Barcelona Esports el senyor Jordi Paredes Aznar per ocupar un lloc de tècnic 2 

(família Serveis de Gestió i Administració). 

 

70.-  (1049/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, que adscriu la 

senyora Teresa Pérez Iranzo, en el lloc de treball Cap de Secció 2 (família General), a l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana del Districte de Gràcia. 

 

71.-  (1063/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que adscriu, 

mitjançant encàrrec de funcions, el senyor Juan Carlos Yepes Pérez (categoria TM Infermeria 

del SPEIS, lloc de treball de cap de secció 1, família General) a la Divisió d’Operacions de la 

Direcció del SPEIS. 
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72.-  (1067/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 29 de novembre de 2016, que adscriu el 

senyor Anselmo López Castro a la Direcció de Recursos i Control de Gestió (Gerència 

d’Ecologia Urbana), per canvi de destinació sense modificació de l’ocupació definitiva del lloc 

de treball de tècnic 2 (família Serveis Urbanístics i d’Obra). 

 

73.-  (1082/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, d’1 de desembre de 2016, que adscriu la senyora 

Mercedes Pallarés Martí (categoria TM Sanitat) a l’Institut Municipal de Serveis Socials. 

 

74.-  (1066/2016)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, que modifica, amb 

efectes 28 de novembre de 2016 i fins al 12 de gener de 2017, la jornada laboral de 12 a 37,5 

hores/setmanals del funcionari interí senyor Carles Maria Vila Monras (categoria TS 

Veterinaria) adscrit a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016: 

 

75.-  (2016/200 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Alberto Santiago 

Santiago (mat. 805583) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 

categoria professional de Professor de Música amb destinació a l’Escola Municipal de Música 

de l’Eixample, de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament amb les funcions 

pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i les activitats privades com a Professor de Música 

al Col·legi Sagrado Corazón i a l’Escola Santíssima Trinitat, per a l’any acadèmic 2016-2017. 

La dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 

53/1984, així com amb l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987 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. 

 

76.-  (1040/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eulàlia Pardo de Atin 

Maresch (mat. 19.370) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 

categoria professional de Tècnica d’Administració General, amb destinació a la Direcció de 

Serveis d’Anàlisi de la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de 

Recursos d’aquest Ajuntament, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 1 i una activitat 

privada per compte propi com a advocada. No podrà ostentar, per ella mateixa o 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 
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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. 

 

77.-  (1009/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillen Fernández 

(mat. 22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional d’agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat de Suport Policial Nit de 

la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball d’agent (92.20.GU.10), i 

l’activitat pública com a professor a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 

Generalitat de Catalunya, per al curs de formació bàsica per a policies 2016-2017 (90 hores 

lectives) des del 19 de setembre de 2016 fins al 22 de juny de 2017. Aquesta autorització 

s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les administracions públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

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

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 

públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya 

i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 

l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d’abril de 2016). L’activitat docent 

desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 

dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 

78.-  (982/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Jordi Guerrero Nievas 

(mat. 23325) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional d’Inspector de la Guàrdia Urbana (codi 60.10.GU.10), amb destinació a la Unitat 

de Suport Policial de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor 

a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya per a la 

formació impartida l’any 2016 (125 hores lectives). Aquesta autorització s’empara en l’article 3 

i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

administracions públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

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

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 

públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya 

i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 

l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d’abril de 2016). L’activitat docent 

desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 

dedicació a l’activitat municipal. 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. 

 

79.-  (1030/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Leonor Baeza Pastor (mat. 

25356) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 

professional de TS Dret, amb destinació a l’Àrea del Contenciós de la Gerència de Recursos, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnica 1, i l’activitat privada per compte d’altri com a consultora de 

pràctiques al Màster Advocacia a la UOC, per al curs 2016-2017. Les hores de dedicació 

professional a aquesta activitat i a l’activitat d’advocada per compte propi que té autoritzada la 

Sra. Baeza per Acord de la Comissió de Govern, de 10 de setembre de 2008, no podran superar, 
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cumulativament, 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. 

 

80.-  (66/2016 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Gironés Cebrián 

(mat. 6100050) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de Cultura 

Comunitària i de Proximitat (Barcelona Ciutat de la Literatura) de l’Institut de Cultura de 

Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies d’un lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.GA.30 

i l’activitat pública com a professora associada, a temps parcial, de la Universitat de Barcelona, 

per al curs acadèmic 2016-2017 des del dia 15 de setembre de 2016 fins al dia 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. 

 

81.-  (1/2016 IMI) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Coronado García 

(mat. IMI 568) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Auxiliar, amb destinació al Departament Administratiu-Financer de l’Institut 

Municipal d’Informàtica, on ocupa el lloc de treball de Suport 5, i l’activitat privada per a dur a 

terme processament de dades comptables a l’empresa Data-Comp, 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. 

 

82.-  (1042/2016) MODIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, de 21 d’abril de 2016, en el sentit 

d’INCLOURE-HI l’annex adjunt sobre el dimensionament de personal 2016-2019 per fer front 

a l’adequat funcionament d’aquells àmbits i serveis declarats prioritaris i afectes als serveis 

públics essencials per dit acord, tant de l’Ajuntament de Barcelona com dels seus organismes 

públics dependents, i que ha de permetre la cobertura de necessitats urgents i inajornables 

mitjançant el nomenament de funcionaris interins i la contractació de personal laboral temporal 

d’acord amb el que prevegin les lleis de pressupostos vigents en cada moment. INSTAR els 

diferents òrgans municipals a dur a terme les actuacions necessàries per a la seva implantació. 
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Els organismes públics dependents de l’Ajuntament de Barcelona compresos en l’annex 

impulsaran les accions necessàries per a la seva implantació d’acord amb el que prevegin llurs 

estatuts. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE 

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

 

83.-  (1075/2016) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de 

l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst a l’article 20 de la Llei de 

Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016; APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació 

parcial de 17 places per a l’exercici 2016, en règim funcionarial en els següents termes: 9 places 

d’agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de la l’escala d’administració especial, 

sotsescala serveis especials, classe policia local; 1 plaça de bomber (grup C, subgrup C2) de 

l’escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció 

d’incendis; 7 places de Tècnic Mitjà SPEIS, (grup A, subgrup A2) de la l’escala 

d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 1 

plaça de Tècnic Superior SPEIS, (grup A, subgrup A1) de la l’escala d’administració especial, 

sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 1 plaça de Tècnic Superior 

Gestió, (grup A, subgrup A1) de la l’escala d’administració especial, classe de tècnics superiors. 

PUBLICAR en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i COMUNICAR-HO a la 

Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda 

i Administracions públiques. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

84.-  (1089/2016) APROVAR el temari de la propera convocatòria selectiva per a l’accés a places 

d’Agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona; DONAR-NE compte a la 

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

 

85.-  (882/16) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 38.000,00 euros amb càrrec 

al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Fundació Privada 

Alfons Comín, amb NIF G08859639, per al tractament del fons documental Alfons Comín. 

APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Privada 

Alfons Comín, amb NIF G08859639, per al tractament del fons documental Alfons Comín, que 

instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 38.000,00 euros. FACULTAR el 

Primer Tinent d’Alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’esmentat 

conveni. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que presenti el balanç econòmic i la memòria 

de funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts anualment abans del 31 de març de 

l’any següent al justificat. Aquesta haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de les 

activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una 

relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, i relació d’altres ingressos i 

subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada. DONAR-NE compte a la Comissió 

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

 

 Acords de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2016: 

 

86.-  (1099/2016) APROVAR les modificacions en l’organigrama de la Gerència d’Ecologia Urbana, 

assignant les dotacions de llocs de treball, adscripcions, denominacions i funcions als òrgans 

afectats, tal i com es detalla als annexos. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta 

Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
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Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

87.-  (1113/2016) APROVAR les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Recursos 

Humans i Organització, assignant les denominacions i funcions als òrgans afectats, tal i com es 

detalla als annexos. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 

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

i Seguretat i Prevenció. 

 

88.-  (0935/16) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) relatiu a la promoció de la 

identitat i la signatura electrònica; FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer 

Tinent d’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat acord, així com la de tots aquells documents 

que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

89.-  (0001/13) PRORROGAR el contracte que té per objecte el Servei de neteja (2013-2014-2015) i 

recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents districtes i gerències de 

l’Ajuntament de Barcelona; per un període que va des de l’1 de gener fins a la formalització 

dels nous contractes que han de substituir els actuals i dintre del període de vigència del present 

contracte; en virtut del que estableix l’art. 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la 

clàusula 3 del PCAP de l’esmentat contracte; i en atenció a les raons indicades a l’informe del 

Cap del Departament de Manteniment i segons compareixença signada per les empreses 

adjudicatàries en data 13 de desembre de 2016; AMPLIAR l’autorització i la disposició de la 

despesa per un import global de 4.131.640,72 euros IVA inclòs, amb càrrec al Pressupost/os i 

Partida/es indicades en la relació comptable annexa a aquest mateix document, i amb el següent 

desglossament: Lot 1: Gerència de Recursos, Gerència de Recursos Humans i Organització i 

Districte de l’Eixample, amb codi de contracte 12002641, per un import de 808.735,91 euros, 

adjudicat a Clece, SA, NIF A80364243; Lot 2: Districte de Sant Martí i Districte de Sant 

Andreu, amb codi de contracte 12002643, per un import de 746.652,44 euros, adjudicat a 

Optima Facility Services, S.L, NIF B60124831; Lot 3: Districte de Ciutat Vella i Districte de 

Sants-Montjuïc, amb codi de contracte 12002645, per un import de 644.216,01 euros, adjudicat 

a Clece, SA, NIF A80364243; Lot 4: Gerència de Drets Socials i Districte de Nou Barris, amb 

codi de contracte 12002647, per un import de 567.100,86 euros, adjudicat a Optima Facility 

Services, S.L, NIF B60124831; Lot 5: Gerència de Mobilitat i Seguretat, amb codi de contracte 

12002648, per un import de 477.628,77.euros, adjudicat a Clece, SA, NIF A80364243; Lot 6: 

Districte de les Corts, Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Districte de Gràcia, amb codi de 

contracte 12002649, per un import de 465.760,19 euros, adjudicat a La Bruixa Neteges 

Generals i Manteniment, SL, NIF B61399408; Lot 7: Districte d’Horta-Guinardó i Gerència 

d’Ecologia Urbana, amb codi de contracte 12002650, per un import de 421.546,53 euros, 

adjudicat a Optima Facility Services, S.L, NIF B60124831. DONAR-NE compte a la Comissió 

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

 

90.-  (0934/16) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci de Localret en l’impuls de la plataforma Decidim, d’acord amb el text que s’adjunta. 

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

i Prevenció. 
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 Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016: 

 

91.-  (023/2016 DSAJ) APROVAR el Conveni Model d’adhesió per a l’accés telemàtic, per part dels 

centres hospitalaris, a les dades bàsiques derivades d’accidents de trànsit, que figuren a 

l’aplicació de la Guardia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, amb els seus Annexos I i II. 

FACULTAR el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a la signatura dels convenis específics d’adhesió amb cada centre hospitalari, 

així com la de tots els documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

92.-  (2016/196 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Yolanda González 

Buceta (mat. 804099) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 

categoria professional de Professora de Música, amb destinació al Conservatori Municipal de 

Música i a l’Escola Municipal de Musica de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professora de Música, i l’activitat pública com a 

Professora de Música a temps parcial a l’Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de 

Llobregat, per al curs acadèmic 2016-2017 des de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 

2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, article 4.8 de la 

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

de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 10 de 

juny de 2015, que declara d’interès públic la segona activitat dels professors de música de 

l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Gaseta núm. 20 del 30 de juny de 2015). La 

suma de les jornades de l’activitat principal i de l’activitat docent desenvolupada segons la 

declaració d’interès públic de l’esmentat acord, en cap cas, no podrà superar la jornada 

ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Les necessitats de dedicació de 

l’activitat municipal no es podran veure afectades per la realització de la segona activitat. 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. 

 

93.-  (1102/2016) CONVOCAR 8 places de Sotsinspector/a de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament 

de Barcelona, mitjançant concurs–oposició, en torn de promoció interna i APROVAR les bases 

que han de regir aquesta convocatòria; DONAR compte de la present resolució a la Comissió de 

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

 

94.-  (1103/2016) CONVOCAR 24 places de Sergent/a de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs–oposició, en torn de promoció interna i APROVAR les bases 

que han de regir aquesta convocatòria; DONAR compte de la present resolució a la Comissió de 

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

 

95.-  (1104/2016) CONVOCAR 60 places de la categoria de Caporal/a de la Guàrdia Urbana de 

l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs–oposició, en torn de promoció interna i 

APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria; DONAR compte de la present 

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

 

96.-  (265/16) MODIFICAR el contracte que té per objecte la gestió integral, implantació i 

manteniment d’un sistema de transport individualitzat mitjançant bicicletes en atenció a les 

raons indicades a l’informe emès per la Direcció de Serveis Generals, de 7 de desembre de 

2016, i els informes tècnics que s’incorporen a l’expedient, i segons compareixença signada per 
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l’empresa, i ampliar la vigència del contracte, en virtut de la possibilitat que estableix la 

clàusula 9 del contracte, per un termini mínim d’un any i màxim de dos anys, a comptar des de 

l’1 d’abril de 2017, en el benentès que la seva finalització es produirà una vegada s’iniciï 

efectivament el servei derivat de l’adjudicació del nou contracte que es licitarà durant el 2017; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa del contracte a favor de l’empresa Clear Channel 

España, SLU, amb NIF B-82539867, per un import de 38.138.729,00 euros (IVA inclòs), amb 

càrrec al Pressupost i Partida indicats en aquest mateix document, condicionada a l’existència 

de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; REQUERIR l’adjudicatari per 

tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, 

reajusti la garantia definitiva del contracte en 1.567.650,45 euros; i comparegui a formalitzar la 

modificació del contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de 

la Gerència de Recursos. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 12 de gener de 2017: 

 

97.-  (1/2017) CONVOCAR 120 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, mitjançant 

oposició en torn lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria; DONAR 

compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

98.-  (2/2017) CONVOCAR 49 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, mitjançant 

concurs específic de mobilitat interadministrativa, i APROVAR les bases que han de regir 

aquesta convocatòria; DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, 

Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

99.-  (036/17) INICIAR l’expedient per a la contractació dels serveis d’atenció i informació a la 

ciutadania a l’Oficina Multiservei d’Atenció Ciutadana (OMAC) i a l’Oficina d’Atenció a 

l’Empresa (OAE) de l’Ajuntament de Barcelona amb objectius d’eficiència social en la 

contractació, amb núm. de contracte 16006421, mitjançant tramitació ordinària, amb la 

utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 4.815.558,00 euros, 

IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris; 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 3.979.800,00 euros; tipus 

impositiu del 21,00% d’IVA, i import de l’IVA de 835.758,00 euros; condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. 

El Sr. FORN comenta que el punt 40 és un decret de l’alcaldessa de 2 de gener de 2017 que 

aprova l’oferta pública d’ocupació, concretament l’ocupació parcial de 64 places d’agent de la 

Guàrdia Urbana per a l’exercici de 2017 en règim funcionarial. Demana que el govern expliqui 

què vol dir «ocupació parcial». 

També demana que el govern expliqui el punt 83, que és aprovar una oferta pública d’ocupació 

parcial de 17 places per a l’exercici de 2016 en règim funcionarial, amb 9 places d’agent de la 

Guàrdia Urbana, 1 plaça de bomber, etc. 

No acaba d’entendre aquests dos punts i per això demana que el govern els expliqui. 

 

El Sr. BADIA creu que és parcial perquè és interadministrativa, en què només es pot cobrir un 

35% de tota l’oferta. 
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El Sr. RECASENS explica que a la Guàrdia Urbana hi ha 120 places més 49 pendents de 

reposició. Pel que fa a les 120, indica que s’acaba d’obrir el termini per a l’oposició i que està 

previst que puguin entrar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya al setembre de 2017. 

Comenta que per cobrir les places que fan falta s’ha fet una interadministrativa, que significa 

que persones que ja són funcionaris públics, és a dir, que ja són policies, poden optar a la plaça 

de l’Ajuntament. 

 

El Sr. FORN insisteix que no ho acaba d’entendre, perquè en el punt 40 es parla de 64 places 

d’agent de la Guàrdia Urbana i el punt 98 parla de les interadministratives, que ja les coneixia i 

són 49. No entén a què corresponen aquestes 64 places. Reitera que les interadministratives ja 

queden clares i que les 120 altres també perquè és el punt 97. Insisteix que no entén el punt 40, 

que parla d’una oferta d’ocupació parcial de 64 places, i tampoc el punt 83, que no sap si va 

lligat amb el 40. 

 

El Sr. SIERRA diu que hi ha llocs buits a la part del davant de la sala, on s’asseu el govern. 

Recorda que en les juntes de portaveus i en alguna altra sessió ja s’ha demanat que les persones 

que intervenen per part del govern s’asseguin al davant. 

 

El Sr. BADIA diu que respondrà per escrit aquest tema a tots els grups, després de mirar-se bé 

què és cada cosa. 

 

El Sr. CORONAS expressa la seva queixa pel fet que en un tema tan sensible, en què tots els 

grups han reivindicat que hi hagi una previsió, que hi hagi un creixement d’agents en el Cos de 

la Guàrdia Urbana, se n’hagin d’assabentar a través del despatx d’ofici o d’informacions a la 

premsa que no sap ben bé quina veracitat tenen. 

Diu que estaria bé que en el futur, de tot el que fa referència a convocatòries de places del Cos 

de la Guàrdia Urbana i dels SPEIS, se n’informi amb prou temps. Recorda que s’ha parlat del 

fet que el Pla director de la Guàrdia Urbana està obert i que hi ha voluntat de diàleg, però es 

queixa que els grups es troben que hi ha decrets d’alcaldia dels quals no se’ls informa. Creu, 

doncs, que no és la manera de fer-ho. 

 

La Sra. ESTELLER diu que la sorprèn que el comissionat de Seguretat no pugui donar una 

explicació, perquè l’acord era que s’havia d’incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana en 

250 agents. Recorda que l’últim acord eren 120 places de lliure designació i 49 

interadministratives, per a un total de 169 places. No entén com pot ser que el Sr. Recasens no 

ho pugui explicar sense necessitat de consultar res. 

Pregunta, doncs, què són aquestes 64 places. 

 

El Sr. BADIA creu que ja ha respost a la Sra. Esteller. Quant al que comentava el Sr. Coronas, 

diu que es va explicar en aquesta Comissió que al gener de 2017 s’obririen unes places 

interadministratives els agents de les quals estarien operatius a l’estiu i que també s’obriria la 

resta de la convocatòria d’oposició pública, que entraria en el curs del setembre de 2017. 

Reitera que tot això s’ha explicat mesos enrere en sessions anteriors i que només queda afinar 

d’on venen aquestes 64 places que estan a l’expedient. 

 

b)  Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Pla municipal de lluita contra la Islamofòbia. 
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El Sr. ASENS explica que l’objectiu d’aquest Pla és garantir la cohesió social i la protecció dels 

drets humans, un model de convivència que fa temps que dura, però que actualment està 

amenaçat per un repunt dels casos d’agressió amb contingut islamòfob. Comenta que això té a 

veure amb una tendència general que s’està produint a tot Europa, de la qual la societat catalana 

no és immune, tot i que està millor que altres societats, però no es pot abaixar la guàrdia. Diu 

que amb aquesta finalitat s’ha confeccionat aquest Pla conjuntament amb les entitats 

musulmanes –recorda que a Barcelona hi ha musulmans de tercera generació, fins i tot de 

quarta– i les entitats de drets humans. 

Explica que el Pla té tres grans potes. En primer lloc, parla de les mesures de sensibilització i de 

visibilització d’islamofòbia com a forma de discriminació, i especifica que es crea un 

observatori del discurs de l’odi i es fa especial atenció a les dones musulmanes. En segon lloc, 

comenta que el Pla preveu iniciatives per contrarestar la generalització d’imatges negatives 

sobre les persones musulmanes i per normalitzar la diversitat religiosa a Barcelona. Pensa que 

el millor antídot contra la propagació del discurs de l’odi, de la por i de la intolerància és el 

reconeixement de la diversitat religiosa, política i cultural. Indica que, en aquest sentit, és 

important desmuntar un a un els tòpics que hi ha respecte a això per tal de poder fer pedagogia 

democràtica i desautoritzar el populisme xenòfob. 

Assenyala que la tercera pota del Pla són mecanismes de garantia per identificar les situacions 

de discriminació i poder respondre de la manera més eficaç possible, en coordinació amb els 

organismes competents, és a dir, apoderar les potencials víctimes, que siguin conscients de 

quins drets tenen, i també apoderar els funcionaris que hi han de donar resposta. 

Explica que per això s’organitzarà una jornada sobre el discurs de l’odi a les xarxes el 2 i el 3 

de març i s’enfortirà el treball dels agents antirumors contra el llenguatge discriminatori. 

Afegeix que també es farà un seguiment dels diferents casos que es puguin produir, ja que un 

dels problemes actuals és que no hi ha mecanismes prou idonis per detectar aquests casos i 

poder fer polítiques públiques a partir d’aquests. 

 

La Sra. VILA expressa el suport de Convergència i Unió a les accions que van a favor de 

promoure i defensar els drets fonamentals de les persones i, sobretot, combatre qualsevol tipus 

de discriminació. Entén que és important que un Ajuntament com el de Barcelona sigui capaç 

d’anticipar-se a possibles discriminacions, que posi les bases perquè hi hagi una ciutadania 

respectuosa amb els seus veïns i veïnes. Tanmateix, troba a faltar un plantejament i una mesura 

de govern més global. Creu que és bo que s’abordin qüestions per a realitats de col·lectius 

concrets com és el cas, però reitera que troba a faltar per part del govern un lideratge fort per 

impulsar polítiques no discriminatòries que abordin tots els col·lectius susceptibles de 

discriminació. Diu que no els vol anomenar per no etiquetar excessivament. 

Recorda que en alguna sessió d’aquesta Comissió alguns grups li han preguntat al Sr. Asens 

quin és el posicionament que té el govern respecte a la promoció dels drets fonamentals, les 

llibertats públiques; quin és el pla concret que aborda les no discriminacions a Barcelona, i quin 

paper es vol donar a l’OND, ja que ha sigut fallida la implementació per part del govern de 

l’Agència pels Drets Civils i la No-Discriminació. Insisteix que el Pla que es presenta és una 

mesura que només aborda una qüestió molt concreta i molt detallada. 

Entrant concretament en la mesura de govern, en què creu que els tècnics han fet una feina 

important, li fa la impressió que és més un document de treball intern per als tècnics o perquè el 

govern pugui prendre decisions polítiques, però que es queda una mica curta. Constata que el 

Pla fa una aproximació molt qualitativa més quantitativa, tal com es posa de manifest en 

diferents punts del document. Considera que convertir aquesta feina en una mesura de govern 

només té fins propagandístics, és a dir, que el govern vol llançar un missatge concret, però que 

després no hi ha prou solidesa política amb una mesura que sigui realment destacable. 
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Diu que si s’analitza el pressupost que el govern hi dedica, que són prop de 50.000 euros, també 

entén que al final seran algunes activitats i alguna reorganització dels serveis ja existents. 

 

El Sr. SIERRA indica que el seu Grup dóna suport a aquest tipus de mesures, de lluitar contra la 

islamofòbia. Constata que la mateixa comunitat està en contra de tots els moviments o atacs 

terroristes que es produeixen a l’empara d’aquesta religió, amb una interpretació errònia de 

l’islam, ja que islam vol dir ‘pau’. Comenta que la mateixa comunitat paquistanesa a Barcelona 

s’ha estat manifestant a la plaça Sant Jaume i ha manifestat el seu rebuig rotund als actes 

terroristes de l’autodenominat Estat Islàmic. 

Està a favor de les mesures pedagògiques i de fer entendre a aquesta comunitat i a la resta de 

barcelonins que Barcelona és una ciutat multicultural en què tothom té cabuda, en què hi ha un 

espai de convivència de races, religions i qualsevol tipus de condició personal i social. 

Indica que l’únic defecte que li troba a la mesura és que el govern parli que hi ha una 

determinada utilització política de la comunitat islàmica per part de determinats partits. Espera 

que això no sigui justament una utilització política de determinats col·lectius. 

 

La Sra. BENEDÍ està d’acord amb el diagnòstic que es planteja en la mesura, i constata que hi 

ha una base real que confirma l’existència de situacions d’islamofòbia a Barcelona. 

Comenta que a finals del 2015 el Tribunal de Drets Humans insta jutges i policies a lluitar 

contra l’odi i el racisme, atès l’increment dels delictes d’odi i xenofòbia. Per tant, agraeix al 

govern la presentació d’aquest pla. 

Diu que, si s’ha treballat en el diagnòstic amb la comunitat musulmana i amb les entitats que 

combaten el racisme, el següent pas lògic hauria estat abordar la qüestió amb els grups 

municipals del consistori, tal com va dir el govern un any i mig enrere. Indica que ERC no ha 

rebut mai cap invitació a treballar en aquest àmbit. 

Assenyala que fins a l’actualitat s’ha legislat molt, però constata que el marc jurídic no ha 

arribat a la realitat quotidiana. Diu que el repte era passar de les recomanacions a les 

instruccions. Considera que aquest salt és gràcies a la feina que ha fet al llarg dels anys 

l’Oficina d’Afers Religiosos, a qui també fa un agraïment. 

Comenta que aquest Pla aborda els fenòmens de la islamofòbia des d’una perspectiva integral, 

posant l’accent en la intervenció social i la prevenció, amb la qual cosa coincideix plenament. 

Destaca que pel seu Grup el primer pas per combatre la islamofòbia és des de l’àmbit educatiu. 

Per això considera que, mitjançant el Consorci d’Educació de Barcelona, cal advocar per 

estimular la participació de famílies musulmanes en les associacions de mares i pares. 

Destaca que un altre àmbit important és la sensibilització entorn de la islamofòbia i les seves 

repercussions sobre les causes i les conseqüències del fenomen, centrada en l’eradicació dels 

prejudicis i els estereotips que sostenen els discursos islamòfobs, mitjançant accions concretes 

en què es parli i es creï debat i reflexió amb la col·laboració de les entitats que hi treballen. 

Pensa que cal fomentar la inclusió de les diversitats en totes les polítiques municipals, 

fonamentalment els valors i les normes comunes a tota la ciutadania, amb l’objectiu que el 

desconeixement i la invisibilització de les pràctiques culturals i les religioses no sigui motiu 

d’incomprensió i de prejudicis cap a una diversitat que ja forma part de la societat. 

Comenta que el rebuig cap a altres cultures com la islàmica es basa, essencialment, en el 

desconeixement, i pensa que això només es pot trencar a través del coneixement de l’altre. 

Indica que en l’ús de l’espai públic cal clarificar les polítiques de cessió puntual d’equipaments 

municipals en festes musulmanes, facilitar la mediació entre veïns quan s’obri o es reformi un 

oratori i estimular la participació de les autoritats en els actes de la comunitat. 

Afegeix que també és important la perspectiva de gènere, ja que les dones musulmanes pateixen 

una doble discriminació: com a dones i com a musulmanes. Indica que, partint d’estereotips, se 

les considera submises i homogènies. Diu que si s’escoltés la diversitat dels seus testimonis es 
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trencaria aquesta visió equivocada. 

Comenta que, des del republicanisme, Esquerra Republicana de Catalunya sempre ha defensat 

el model català de convivència, basat no tant en l’assimilació o la segregació, sinó en la 

interculturalitat, amb un equilibri adquirit per consens i cohesió. 

Considera que hi ha punts de convivència a què no es pot renunciar com a societat democràtica, 

ja que la diversitat i la riquesa que aporten orígens i cultures diferents al conjunt del país i la 

seva capital és una riquesa per a tothom. 

 

La Sra. ESTELLER reclama al govern que presenti un nou Pla d’immigració, perquè l’actual ha 

perdut la seva vigència. Constata que el govern, en comptes de parlar de la immigració i de la 

integració de la immigració amb un caràcter integral i transversal, va fent propostes aïllades. 

Troba que aquesta mesura de govern és una proposta aïllada perquè tracta la islamofòbia només 

des d’una vessant: com combatre-la. Destaca que, en canvi, no s’analitza quines són les causes 

per les quals es pot produir aquesta islamofòbia i tampoc no s’analitza com aquesta comunitat 

s’ha d’integrar a la societat. Considera que el problema és que moltes persones no tenen la 

voluntat d’integració. Diu que la integració és la millor manera de lluitar contra la islamofòbia, 

cosa que no veu en els documents del govern. 

Indica que els musulmans, òbviament, tenen drets, però també tenen obligacions. Reitera que no 

veu cap exigència per part del govern perquè els musulmans s’integrin en la societat, que 

s’adaptin al model de convivència de la ciutat. Considera que els musulmans no poden viure en 

guetos. 

Pensa que el govern amb aquest Pla dóna suport a una comunitat, cosa que troba bé, però 

considera que aquesta comunitat també s’ha d’implicar. Reclama, doncs, que l’Ajuntament 

sigui exigent amb el fet que aquesta comunitat s’integri a l’hora de lluitar també contra 

l’islamisme radical. Es queixa que tampoc no s’inclouen accions dirigides a identificar riscos 

pel que fa a l’islamista radical, que cal combatre. Diu que hi ha molts països on s’està fent. 

Informa que hi ha un pla europeu que tracta de com es poden integrar millor els musulmans i 

evitar que hi hagi una visió molt esbiaixada, perquè la gent considera que qualsevol musulmà 

està vinculat a la utilització de l’islam com a doctrina per cometre atemptats o radicalitzar-se, 

cosa que no és certa. Destaca que els musulmans són els primers que volen combatre això, però 

pensa que per això l’Ajuntament també ha de treballar en aquesta direcció reduint aquests riscos 

i facilitant que aquesta comunitat s’integri més a la societat i que no visqui en grups reduïts que 

dificulten molt que la resta de la gent els pugui comprendre. 

Creu que ningú pot apel·lar a la seva religió o als seus costums per vulnerar les normes de 

convivència de la societat barcelonina. Pensa que el govern, respectant a tothom, ha de 

promoure que aquestes comunitats s’obrin més a la societat per tal que respectin el model de 

convivència i que també tinguin obligacions. 

 

El Sr. GARGANTÉ informa que es troba en una situació en què ha d’estar a dos llocs a la 

mateixa hora: en aquesta Comissió i en el Consell d’Administració de TMB. Es queixa que, 

malgrat haver avisat amb més d’un mes d’antelació el conseller delegat de TMB, Enric Cañas, 

d’aquesta incompatibilitat horària i d’haver demanat un canvi d’hora o de dia, tot i que ha 

enviat dos correus i realitzat tres trucades, malgrat haver presentat una proposició per a la sessió 

que denuncia aquesta situació de menysteniment cap a la CUP, només el dia anterior va rebre 

un correu que deia que si volia podia enviar un assessor al Consell d’Administració amb veu 

però sense vot. 

Tenint en compte que en diferents ocasions tant a l’Ajuntament com en empreses municipals els 

han vetat els assessors, cosa que ha denunciat públicament, diu que l’opció que ha arribat a 

última hora no l’acaba de convèncer. No vol més sorpreses desagradables. Indica que sembla 

que a la presidenta de TMB no li ha caigut gaire bé que la CUP hagi presentat un escrit en 
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l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè s’iniciï el procediment sancionador contra la direcció 

de TMB, atès que, malgrat que el 2 de desembre de 2016 el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya va aixecar les mesures cautelaríssimes sobre la informació del personal fora de 

conveni –sous i condicions–, la direcció de TMB encara no ha lliurat aquesta informació al 

mitjà de comunicació que havia fet les peticions –Catalunya Plural. Pensa que es podrien estar 

cometent diverses infraccions administratives previstes a la Llei de transparència. Recorda, a 

més, que l’òrgan competent per ordenar si s’escau la incoació del procediment sancionador és la 

presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ada Colau. 

Anuncia que, per denunciar aquesta situació absurda generada pel conseller delegat de TMB i 

sol·licitant a la Secretaria General de l’Ajuntament que garanteixi la compatibilitat horària dels 

regidors i regidores en els diferents ens –Àrea Metropolitana, Diputació, Consell Comarcal i les 

seves empreses corresponents– i perquè això no torni a passar, en aquesta sessió la CUP només 

emetrà el seu sentit de vot, sense realitzar cap altra exposició en els diferents punts de l’ordre 

del dia. 

De totes maneres, informa que a dos quarts de dotze s’aixecarà i marxarà per assistir amb 

transport públic al Consell d’Administració de TMB. Diu que, si, un cop acabat aquest, encara 

dura la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, 

tornarà a la sessió amb transport públic. 

Indica que, si durant el temps que és fora arriba l’hora de la proposició i de les preguntes que la 

CUP ha presentat com grup municipal, evidentment no es podran realitzar perquè no hi serà. 

Per tant, diu que caldrà ajornar-les per al mes següent. 

 

El Sr. ASENS agraeix a Ciutadans el seu suport, ja que creu que en aquests temes cal intentar 

buscar el màxim consens. 

En segon lloc, li diu a la Sra. Benedí que el govern va convidar ERC i la resta de grups a la 

sessió que es va fer amb els experts i amb les entitats, en què van assistir més de 70 persones. 

Indica, doncs, que sí que s’ha obert aquesta possibilitat, i lamenta que Esquerra Republicana de 

Catalunya no hi anés. 

A continuació, li diu a la Sra. Vila que es tracta d’un pla de xoc perquè hi ha un fenomen en 

auge, però que té a veure amb un pla molt més global. Anuncia que el 2018 es portarà a terme 

contra els discursos d’odi, l’antigitanisme i l’antisemitisme. Indica que el marc general no està 

en aquest pla, sinó que aquesta és una mesura concreta que ja es preveia en el pla «Barcelona, 

Ciutat de Drets» i que ara s’està desenvolupant. Comenta que hi ha moltes mesures que estan 

destinades a la discriminació en general, no només a la comunitat musulmana. 

Vol aclarir un parell de coses a la Sra. Esteller. En primer lloc, diu que un dels indicadors 

d’islamofòbia precisament és pensar que les comunitats musulmanes són estrangers, 

immigrants, com ha fet la mateixa regidora del PP, que ha fet l’associació 

musulmans = estrangers i immigrants. Diu que aquest és un dels tòpics que es volen desmuntar, 

precisament perquè es tracta de persones que són veïns i veïnes de Barcelona, molts dels quals 

fa més anys que són a la ciutat que molts dels regidors de la sala. Considera que és un error 

comú el fet d’associar-los a l’emigració i als estrangers. 

En relació amb les expressions de radicalisme, considera que la islamofòbia és una gran fàbrica 

que alimenta aquest islamisme radical. Comenta que el govern precisament vol evitar això, i per 

això aquesta mesura té a veure amb altres mesures com La Nit de les Religions, en què 

precisament s’obren els oratoris en els llocs on són perquè es coneguin mútuament, perquè la 

interacció és el que fa l’empatia i posar-se en el lloc de l’altre. Indica que a Barcelona no hi ha 

hagut fins ara manifestacions de l’islamisme radical. Diu que precisament per això, i com a 

mesura preventiva, es vol lluitar contra la islamofòbia, perquè és el caldo de cultiu que fa que es 

produeixin després com a reacció expressions d’odi per part de persones d’aquesta comunitat. 
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La Sra. VILA considera que la prevenció sempre és positiva. Creu que el govern genera una 

alarma excessiva d’un fenomen que no es coneix amb prou profunditat. Pensa que potser hauria 

valgut la pena haver treballat més internament la situació i poder implementar mesures que 

realment facin front a una realitat que no es coneix prou. 

Troba a faltar en aquesta mesura aspectes importants. Opina que la discriminació s’acaba 

resolent reforçant la democràcia, amb més polítiques de generar oportunitats a les persones i 

amb més educació. Diu que el govern no parla de la Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la No-

Discriminació.  

Creu, doncs, que aquesta mesura té un caràcter propagandístic i que el govern vol un titular i 

llençar un missatge que després en el document es veu que no és tan profund com li agradaria. 

 

La Sra. BENEDÍ diu que no és conscient d’haver rebut cap mena de convocatòria a la reunió 

que comentava el Sr. Asens i li sembla que altres grups tampoc. 

Afegeix que, per discursos com els del PP, és necessari un pla com aquest. 

 

La Sra. ESTELLER es queixa sense fer ús del micròfon. 

 

La presidenta indica que la Sra. Benedí no ha parlat de cap persona, sinó que ha fet esment del 

fet que és necessari implementar un pla. 

 

La Sra. ESTELLER considera que les paraules de la regidora d’ERC són una acusació. 

 

La presidenta opina que és una consideració com una altra. 

 

La Sra. ESTELLER reitera que és una acusació. 

 

La presidenta constata que la regidora del PP també ha fet consideracions respecte al govern i al 

pla d’immigració. 

 

La Sra. ESTELLER demana un minut per respondre el comentari. 

 

La presidenta diu que no l’hi pot concedir perquè, si no, s’obrirà un debat. 

 

La Sra. ESTELLER insisteix que és una acusació, perquè la Sra. Benedí ha dit que discursos 

com els del PP fan que aquest pla sigui necessari. 

Demana a la secretària que llegeixi l’article del Reglament que li dóna dret a tenir una rèplica 

per una al·lusió directa. 

 

La presidenta demana a la Sra. Esteller que es contingui. 

 

La Sra. ESTELLER es queixa que ha estat acusada d’islamofòbia. 

 

La presidenta demana que no s’obri un debat. 

 

La Sra. ESTELLER diu que la regidora d’ERC ha de ser conseqüent amb les seves paraules. 

Insisteix que la presidenta li doni un minut per respondre. 

Reitera que vol que la secretària digui si per al·lusions té dret o no a fer una intervenció, perquè 

això no ho pot tolerar. 

Insisteix que Esquerra Republicana de Catalunya l’ha acusada d’islamofòbia. Per això demana a 

ERC que ho retiri o que la presidenta li doni un minut per respondre. 
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La presidenta li pregunta si vol que li llegeixi l’articulat que facilita Secretaria. 

 

La Sra. ESTELLER opina que la presidenta ha de defensar els membres de la Comissió i que no 

hauria de permetre que un grup d’aquesta cambra l’acusi d’islamofòbia. 

 

La presidenta demana a la Sra. Esteller que contingui verbalment la seva intervenció. Demana 

que la Sra. Esteller no digui a la presidència com considera que ha d’actuar. Indica que la 

presidència modera el debat i facilita que tots els grups puguin expressar les seves opinions i 

posicionaments. Creu que en aquest punt tots els grups ho han pogut fer. 

En segon lloc, constata que ningú s’ha referit personalment a ningú, sinó que s’ha fet una 

referència a determinats discursos i intervencions. 

Finalment, en relació amb el fet al qual la Sra. Esteller ha demanat que Secretaria li faci 

referència, pregunta si la regidora del PP vol que li llegeixi el document que fa referència a les 

al·lusions, ja que és una qüestió d’ordre. 

 

La Sra. ESTELLER diu que la presidenta ha de demanar que es respectin els grups per la seva 

opinió i que no s’acusi a ningú. 

 

La presidenta opina que ningú ha faltat al respecte a ningú, i diu que si ho hagués considerat ho 

hauria tallat com ho ha fet altres vegades. Considera que s’ha fet una referència a una 

intervenció sense posar noms ni cognoms i s’ha dit que era convenient tirar endavant una 

mesura. 

 

La Sra. ESTELLER constata que s’ha fet referència al PP i que és l’única persona del PP a la 

sala. Reitera que la Sra. Benedí ha dit que la intervenció del PP és motiu suficient perquè hi 

hagi un pla com aquest. 

 

La presidenta llegeix un informe de Secretaria i diu que l’al·lusió ha de ser directa i personal. 

 

La Sra. ESTELLER considera que el fet que es faci referència al PP és una al·lusió directa i 

personal, ja que ella representa el PP a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

La presidenta considera que la Sra. Esteller no encarna el PP, sinó que n’és representant. 

Demana que no es treguin les coses de mare. Opina que la regidora popular està exagerant les 

qüestions. 

 

La Sra. ESTELLER insisteix que la regidora d’ERC ha al·ludit la seva intervenció, i per això 

considera que és una al·lusió directa i personal. 

 

La presidenta interpreta que no és una al·lusió directa i personal i que, per tant, es pot 

prosseguir, atès que s’ha substanciat el tema i tots els grups han pogut expressar les seves 

opinions. 

 

La Sra. ESTELLER demana a Secretaria que faci un informe d’aquest punt en què no se li ha 

permès fer la rèplica. 

Insisteix que vol que ERC retiri el que ha dit. 
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La presidenta pregunta a la Sra. Esteller si vol que se suspengui la sessió perquè es posin en 

ordre. 

 

La Sra. ESTELLER diu que sí. 

 

La presidenta pensa que no cal. 

 

La Sra. ESTELLER reitera que vol que ERC retiri la seva posició. 

 

La presidenta diu que, si la Sra. Esteller no calla, demanarà als tècnics que li tallin el micròfon. 

Ironitza sobre si la regidora del PP vol que s’avisi la Guàrdia Urbana perquè la tregui de la sala. 

I li demana que es comporti. 

 

La Sra. ESTELLER demana que la presidenta també es comporti. 

 

La presidenta diu que han quedat enteses les explicacions de la Sra. Esteller. Afegeix que el que 

la Sra. Esteller demana que Secretaria faciliti es pot demanar per a tots els grups i, per tant, es 

recolliran més les qüestions de les al·lusions. 

 

La Sra. ESTELLER sol·licita a la presidenta que demani a Esquerra Republicana de Catalunya 

que retiri el que ha dit. 

 

La presidenta demana respecte a la presidència de la Comissió perquè hi ha unes interpretacions 

de la norma que cal fer, i per això existeix la presidència. 

Lamenta que a la Sra. Esteller no li agradi la seva decisió, però li sembla que hi ha una majoria 

a favor del que ha decidit la presidència. 

 

Es dóna per tractada. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

2.-  (122/2016) RATIFICAR el decret de l’alcaldessa, de 15 de desembre de 2016, pel qual es resol 

DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’honor al sofriment en la categoria de 

bronze, formulada per , agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, núm. de 

matrícula 26333, 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. SIERRA anuncia el seu vot en contra. Fa una nova crida, a part de les que fa la CUP 

sobre el fet que el Reglament de medalles és un reglament franquista. 

Comenta que en el cas de la desestimació d’aquesta medalla entén que hi ha dos tipus de 

medalles, de les quals unes es fan al patiment i han de tenir una ferida o lesió. Indica que en 

aquest cas hi ha un informe de l’ICAM. Per això hi vota en contra, perquè no creu que siguin 

anonimitzat LOPD
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tan potestatives a l’hora de la concessió com les del mèrit. Considera que si hi ha una medalla al 

patiment i s’aporten uns expedients i uns informes s’hauria de concedir. 

 

La Sra. ESTELLER comunica que el seu Grup hi votarà en contra perquè, una vegada examinat 

l’expedient, constata que l’Institut Nacional de la Seguretat Social va reconèixer l’accident 

d’aquest agent. Considera, doncs, que, en aquest cas, a l’agent li correspon la indemnització i 

compleix els requisits perquè se li concedeixi aquesta distinció. Creu, per tant, que aquesta 

petició s’ajusta al Reglament d’honors i mèrits dels membres de la policia municipal i dels 

serveis d’extinció d’incendis. 

Afegeix que té coneixement que aquest agent ha presentat una demanda. Diu que no pot ser que 

no s’apliquin els criteris per concedir aquesta medalla. 

Destaca que l’agent té una ferida greu, i insisteix que l’Institut Nacional de la Seguretat Social 

ha reconegut l’accident d’aquest agent i ha atorgat una indemnització per aquest motiu. 

 

El Sr. RECASENS comenta que aquest Reglament, que està en fase de revisió molt avançada, 

en els articles 1, 3.1 i 3.2 estableix clarament que les medalles s’han de concedir a qui té 

ostensiblement un sacrifici patit. Indica que en aquest cas és baixa i alta el mateix dia per unes 

petites erosions. Diu que té un informe negatiu de la prefectura i un informe negatiu dels 

Serveis Jurídics sobre aquesta medalla. No ho veu, doncs, de la mateixa manera que ho veuen 

Ciutadans i el Partit Popular. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU i ERC, amb el 

posicionament contrari de C’s i PP i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

3.-  (143/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei d’Extinció 

d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria 

d’argent, per haver prestat serveis durant 35 anys sense interrupció ni nota desfavorable en els 

seus expedients personals, d’acord amb el que disposa l’article 4.2.b) del vigent Reglament 

d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció 

d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C’s, ERC i PP i amb 

la reserva de vot de la CUP.  

 

4.-  (147/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al mèrit als membres del Servei d’Extinció 

d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria de 

bronze, per l’acreditació de fets de transcendència pública o importància pràctica pels fins 

propis del servei, d’acord amb el que disposa l’article 4.2.c) del vigent Reglament d’Honors i 

Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 

setembre de 1976. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C’s, ERC i PP i amb 

la reserva de vot de la CUP.  

 

5.-  (148/2016) ATORGAR la medalla d’Honor al mèrit, en la categoria de bronze, i a títol 

honorífic, a les persones alienes al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de 

Barcelona que figuren en la relació adjunta, per haver-se distingit notablement per la seva 

actuació en favor de l’esmentat servei, d’acord amb el que estableix la disposició addicional del 

vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 

d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C’s, ERC i PP i amb 

la reserva de vot de la CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

6.-  (78/17) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 

tècniques de l’acord marc, amb núm. de contracte 17000001, que té per objecte la contractació 

del subministrament elèctric per a edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i 

organismes associats (Lot 1, baixa tensió, Lot 2, baixa tensió-ecolot i Lot 3, mitja tensió) i 

l’atenció i reducció de la pobresa energètica; CONVOCAR procediment obert i tramitació 

ordinària per a la seva adjudicació, de conformitat amb els articles 196 i següents del RDL 

3/2011, de 14 de novembre, de text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 

FACULTAR la Comissió de Govern per realitzar els tràmits corresponents a l’adjudicació del 

present Acord Marc i per realitzar la contractació derivada que sigui competència d’aquesta 

Comissió; DONAR compte d’aquesta adjudicació i de la contractació derivada que 

correspongui a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

El Sr. BADIA comenta que s’ha informat tots els grups, però vol destacar els dos elements més 

substancials. 

Explica que, d’una banda, s’incorpora un nou lot en aquesta compra elèctrica, que és un lot 

referent a tots els edificis productors d’energies renovables. Indica que és un lot més petit i que 

permetrà donar més accessibilitat a la diferent tipologia de companyies que operen en el mercat 

elèctric actualment. Assenyala que, pel fet de tenir tres lots i posar una limitació, també es 

garantirà més pluralitat en el cas del subministrament elèctric de l’Ajuntament. 

D’altra banda, comenta que també s’han introduït diferents mesures vinculades a la Llei 

24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 

i la pobresa energètica, com ara l’obligatorietat de les empreses que puguin ser adjudicatàries 

d’aquest concurs de signar els convenis que es despleguin d’aquesta Llei, així com també totes 

les mesures de formació i informació vinculades al tema de drets energètics i eficiència, a més 

del principi de precaució i avís previ a Serveis Socials abans de fer cap tall. 

 

La Sra. RECASENS diu que no vol tornar a esverar la sessió, però indica que el govern té els 

grups acostumats a una tècnica, que és que el regidor amb molt bon to explica el que es farà i 

com es canviaran les coses. Explica que prèviament s’ha anat amenaçant les elèctriques amb 

una sèrie d’iniciatives que el govern tirarà endavant. Aclareix que comparteix les iniciatives, 

com totes les accions que vagin encaminades en el tema de la pobresa energètica, a resoldre la 

situació de les famílies vulnerables, etc. 

Tanmateix, destaca que massa vegades el govern ha de confiar en la benevolència i la 

responsabilitat de l’oposició per tirar endavant aquests expedients, que en el marc d’una 

comissió poden quedar com un expedient més, però que comporten una càrrega molt important. 

Comenta que el govern anuncia, amb titulars, que l’Ajuntament obliga les elèctriques a firmar 

convenis de corresponsabilitat, i que, d’altra banda, l’alcaldessa fa un tuit que diu: «No 

treballem amb qui evadeix impostos. Tampoc amb elèctriques que tallin la llum a famílies 

vulnerables.» Destaca que aquest tuit, com que només té 140 caràcters, ha d’acabar aquí, però 

afegeix que podria continuar de la manera següent: «si així ho vol l’oposició», perquè s’ha de 
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resoldre un tema molt greu, que és que el govern està fora de termini. 

Destaca que l’oposició permet al govern una excepcionalitat molt important, que és que la 

competència de l’adjudicació, en comptes de tenir-la la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció o la que pertoqui, passi a la Comissió de 

Govern. Diu que si això no es fes així el govern estaria fora de termini, cosa que implicaria 

pagar una factura molt més cara de l’electricitat, perquè s’hauria d’acabar amb la tarifa d’últim 

recurs. 

Conclou que el que el govern ha explicat de les clàusules socials, de les famílies vulnerables, 

del fet d’obligar les elèctriques, no serà així si en aquesta sessió l’oposició no hi vota a favor o 

s’absté, perquè el govern no ha fet bé la feina i se li ha acabat el termini. Destaca que el govern, 

en canvi, sí que té temps de fer tuits. Demana que el govern es contingui en matèria de tuits i 

faci millor la feina. 

No vol causar més desgavell del que hi ha hagut, però demana que aquest expedient quedi sobre 

la taula perquè vol l’informe de Serveis Jurídics pel que fa al tema que les competències de 

l’adjudicació passin d’aquesta Comissió a la Comissió de Govern. Sap que l’adjudicació serà 

fruit d’una subhasta electrònica i, per tant, teòricament s’anirà a preu. Tanmateix, demana que 

es faci amb la base jurídica necessària el fet de passar a la Comissió de Govern un expedient tan 

important com és la contracta del subministrament elèctric. Recorda que es va dir als grups que 

hi hauria un informe jurídic en què es manifestaria que aquestes competències es poden 

traspassar d’una comissió a una altra de manera excepcional. Com que aquest informe encara 

no ha arribat, demana que en el transcurs de la sessió es faci arribar als grups. 

 

El Sr. SIERRA diu que això és el que passa des que hi ha el govern actual, en què es passa del 

«sí se puede» al «ja ho veurem», en què es passa a silencis administratius pels quals s’amplien 

centres comercials, etc. Remarca que en una cosa tan bàsica com la llum el govern ha anunciat 

que es farà un operador propi i que s’atendrà la pobresa energètica, però que, en canvi, el que 

s’ha fet és deixar passar el temps. 

Comenta que Ciutadans té dues opcions: votar en contra i que el govern pagui molt més perquè 

s’ha acabat el termini i s’hauria d’anar a l’últim recurs, o abstenir-se o votar a favor i que es 

pugui delegar aquesta funció per esmenar una mala praxi del govern. Anuncia que s’abstindrà 

perquè es pugui delegar aquesta funció a la Comissió de Govern, però demana que el govern es 

posi les piles. 

Indica, però, que, tot i que sigui una subhasta electrònica, algú que està anunciant que es 

muntarà el seu propi operador energètic pagarà la llum més cara. Demana prudència, doncs, a 

l’hora de fer els anuncis. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que el seu Grup votarà favorablement l’aprovació d’aquest plec 

de clàusules de contractació de subministrament elèctric i d’atenció i reducció de la pobresa 

energètica. Indica que ho fa un cop analitzada la documentació facilitada, perquè li semblen 

encertades les clàusules d’atenció, formació, detecció i protecció contra la pobresa energètica, i 

el compromís de les empreses subministradores davant de l’Ajuntament de Barcelona 

d’informar dels drets relatius a la pobresa energètica fixats en la Llei 24/2015, de 29 de juliol, 

de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

Comenta que aquest és un marc de contractació transitori, fins a la posada en funcionament de 

l’operador municipal d’energia. Malgrat tot, creu que apunta certes línies, com els plans de 

formació, els mecanismes d’informació o l’entrada de lots per a petits i mitjans subministradors, 

que són positives. 

Per tant, per tot l’exposat, reitera el vot favorable d’ERC. 
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La Sra. ESTELLER comenta que el Grup Popular s’abstindrà perquè, tot i que està d’acord amb 

les mesures que s’incorporen per a la protecció de les persones en exclusió i pobresa energètica, 

en aquest expedient hi ha conceptes creuats. Explica que es condiciona l’adjudicació del 

subministrament elèctric de l’Ajuntament amb obligacions que l’adjudicatari haurà de tenir amb 

els seus clients o consumidors. Indica que aquest creuament posa a vegades en risc també el 

compliment. Diu que l’informe dels Serveis Jurídics ja adverteix això. Comenta que aquest 

creuament pot posar en risc l’aplicació i l’exigència de les clàusules i les prescripcions 

administratives del prec. Adverteix, doncs, d’aquesta qüestió. 

D’altra banda, reitera que està a favor d’aquestes mesures que ja diu la llei. Considera, doncs, 

que el govern hauria d’instar la Generalitat perquè desenvolupi el reglament de la Llei 24/2015, 

de 29 de juliol, perquè sense aquest reglament és molt difícil que el règim de sancions es pugui 

aplicar. Indica que la llei que el govern obliga la companyia a complir és d’obligat compliment 

per a tothom. Insisteix que la Generalitat ha d’aprovar aquest reglament per desenvolupar la 

Llei i que aquestes sancions o prescripcions puguin ser aplicables. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia l’abstenció de la CUP. 

 

La Sra. RECASENS recorda que ha fet una petició formal que almenys el govern podria 

contestar. Reitera que l’expedient no està complet perquè falta un informe important de 

Secretaria que asseguri que es poden traspassar aquestes competències. Per tant, pregunta si 

durant el transcurs de la sessió es farà arribar aquest informe. 

 

El Sr. BADIA diu que consultarà si es pot fer arribar l’informe que es diu que falta. Celebra que 

es pugui tirar endavant aquest expedient. Espera que sigui l’últim expedient, tenint en compte 

que, en principi, hi haurà una operadora municipal que operarà aquest servei. 

Recorda que es va demanar que el govern avancés cap a l’àmbit d’obertura d’aquest tipus de 

contracte i també que s’avancés en l’àmbit de pobresa energètica. Si bé és cert que s’ha hagut 

de retardar l’aprovació d’aquesta licitació, creu que les millores que s’han introduït en aquest 

cas justificaven i permetien que un expedient que ja s’ha aprovat en anys anteriors es pogués 

aprovar ara amb una majoria més gran. Reconeix que l’obertura de pliques serà una subhasta 

electrònica, però pensa que era molt millor poder aportar les novetats que s’estan apuntant. 

Comenta que tot el treball en el marc de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, recentment s’està 

culminant. Informa que s’està treballant amb la Generalitat i, per tant, difícilment s’hauria 

pogut presentar mesos enrere. Opina que les millores que s’han introduït superen amb escreix el 

fet que la subhasta, que és simplement una obertura gairebé tècnica i matemàtica, passi per la 

Comissió de Govern. 

 

La Sra. RECASENS demana que la secretària digui si aquest expedient està complet, si 

l’informe jurídic que falta és substancial o no i, per tant, si s’està aprovant un expedient en què 

s’estan manllevant les competències d’aquesta Comissió en matèria d’adjudicació traspassant-

les a la Comissió de Govern, malgrat la manca de l’informe jurídic que faculta fer això. Diu que 

si aquest informe no és substancial i es pot tirar endavant, hi està d’acord, però si aquest 

informe és substancial i l’expedient està incomplet, demana que la secretària es posicioni. 

 

La secretària diu que a l’expedient hi ha un informe jurídic i que, per tant, ja hi ha l’informe que 

es demana. Conclou que sí que pot tirar endavant l’expedient. 

 

La Sra. RECASENS aclareix que demana l’informe jurídic que es va dir als grups que se’ls 

faria arribar en què s’assegura que es poden traspassar les competències en el moment de 

l’adjudicació d’aquesta Comissió a la Comissió de Govern. Diu que no es refereix a l’informe 
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jurídic normal de l’expedient, que entén que aquest sí que hi és. 

 

La presidenta explica que l’article 80.2 del Règim Orgànic Municipal estableix que qualsevol 

regidor o regidora pot sol·licitar que un tema que està en l’ordre del dia quedi sobre la taula i 

que es voti en futures sessions si després hi ha una majoria de la resta de grups que hi donen 

suport. Diu que si la Sra. Recasens té dubtes sobre aquesta qüestió i en aquests moments no es 

pot aclarir concretament des del punt de vista jurídic si és l’informe que Convergència i Unió 

vol tenir pot sol·licitar aquesta votació. 

 

El Sr. BADIA diu que s’ha aclarit i està sustentat jurídicament l’expedient. 

 

La Sra. RECASENS reitera que el que demana no és l’informe jurídic normal de l’expedient. 

Insisteix a preguntar a Secretaria si existeix l’informe jurídic que assegura que es poden 

manllevar les competències en matèria d’adjudicació d’aquesta Comissió a la Comissió de 

Govern. 

 

La secretària comenta que Secretaria General ha revisat aquest expedient i no hi ha cap 

inconvenient perquè pugui continuar la seva tramitació. Pel que fa a l’informe en concret que 

demana la Sra. Recasens, no li pot respondre en aquest moment, però reitera que l’expedient 

s’entén complet perquè pugui continuar la seva tramitació i sotmetre’s a aprovació de la 

Comissió. 

 

La Sra. RECASENS insisteix que no se li està responent el dubte. 

 

La presidenta torna a repetir que si la regidora de CiU té dubtes pot demanar que l’expedient es 

quedi sobre la taula. 

 

El Sr. BADIA diu que l’expedient es prou sòlid perquè es pugui tramitar. Conclou, doncs, que 

l’expedient que hi ha ja és suficient. Indica que, si correspon, l’informe que es pogués comentar 

en una reunió de treball que es facilitaria es facilitarà. 

 

La Sra. RECASENS demana si la secretària pot aclarir alguna cosa més. 

 

La secretària diu que li comenten de Secretaria General que no hi ha hagut cap petició d’un 

informe en concret i que, per tant, hi ha els informes que hi ha d’haver en l’expedient. 

 

La Sra. RECASENS recorda que, quan es va explicar aquest expedient per decretar aquesta 

excepcionalitat, es va dir als grups que se’ls faria arribar un informe jurídic que assegurés que 

això es podia fer. Demana, doncs, que es voti ara si aquest tema ha de quedar sobre la taula i 

que en el transcurs de la sessió es pugui aclarir el tema. 

 

El Sr. BADIA assenyala que es pot demanar l’opinió a la gent que va ser a la reunió, perquè no 

coincideix amb aquesta definició dels fets. Demana que es doni veu a la gent que va ser a la 

reunió perquè puguin expressar si això va ser així. 

 

La presidenta diu que en aquest cas hi ha tres opcions: obrir un debat a la Comissió sobre 

matisos d’una reunió de treball feta prèviament; fer un petit recés per aclarir aquests conceptes, 

o si el grup que fa la intervenció té dubtes que demani que aquest tema quedi sobre la taula per 

aclarir en futures reunions i que es voti en una altra sessió. 
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El Sr. BADIA insisteix que la gent que va ser a la reunió no coincideix amb la versió que està 

donant la Sra. Recasens del fet que es fes aquesta petició. 

 

La Sra. RECASENS conclou que deixarà que aquest tema continuï, però demana que se li faci 

arribar un informe jurídic de Secretaria que asseguri que es poden traspassar aquestes 

competències, tal com s’havia demanat, independentment que ara els Serveis Jurídics es 

desdiguin del que havien dit.  

Accepta el que ha dit Secretaria que l’expedient està complet. Demana igualment, però, que es 

faci arribar aquest informe jurídic que es va dir als grups. I anuncia l’abstenció del seu Grup, 

perquè aquest tema s’està desenvolupant d’una manera absolutament caòtica. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable del Govern Municipal, la Sra. Recasens expressa 

l’abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa l’abstenció de C’s, la Sra. Capdevila expressa el vot 

favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa 

l’abstenció de la CUP. S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

7.-  (M1519/5401) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal presenti a la propera Comissió de Presidència un 

informe on es reculli de manera detallada la relació de tots els serveis de l’Ajuntament i que 

expliciti de manera clara: - Data d’inici del servei, en el cas de serveis que ja es van posar en 

marxa inicialment en gestió indirecta. - Data d’inici de l’externalització del servei, en el cas de 

serveis que es gestionaven de manera directa i que es van externalitzar. 

 

El Sr. FORN comenta que la proposició sorgeix arran de la documentació que va rebre uns dies 

enrere, en què es feia arribar una llista dels contractes de serveis externalitzats per l’Ajuntament 

de Barcelona.  

D’entrada, agraeix aquesta informació, però vol remarcar que li va semblar que era una 

documentació molt esbiaixada. Indica que en el títol ja es veu, perquè diu: «Llistat complet de 

contractes de serveis externalitzats», amb data de 2015, com si aquests serveis s’haguessin 

externalitzat el 2015. 

Assenyala que aquesta informació era un requeriment que havien fet diferents grups polítics en 

aquesta Comissió i en el Plenari i que ha arribat quan ha arribat. Tot i que la dona per bona, 

demana que s’expliqui bé, sobretot, quan s’inicien aquestes externalitzacions, perquè considera 

que això indueix a error. Pregunta, com a exemple, si la coordinació de programes de saunes de 

l’Agència de Salut Pública es va fer el 2015. Destaca que n’hi ha moltíssimes com aquestes, 

que corresponen a anys molt anteriors. 

Diu que parlant amb el Sr. Badia coincidien que la majoria d’aquestes externalitzacions es van 

fer als anys 90. Recorda que el Sr. Badia li comentava que és molt complicat veure l’origen de 

cada un d’aquests serveis i quan es va iniciar l’externalització. Diu que el seu Grup acceptaria, 

encara que no sigui en el 100% dels serveis, perquè n’hi ha de molt petits, que es pogués anar 

als que tenen un import econòmic més gran o que tenen un nombre de treballadors molt més 

gran. Creu que valdria la pena començar per aquí i explicar bé en quina data es va iniciar 
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l’externalització del servei. Pensa que això completaria més la informació que el govern va fer 

arribar als grups. 

 

El Sr. ALONSO comenta que en aquest debat sobre la gestió directa o indirecta li sembla que el 

govern de Barcelona en Comú ha arribat a la màxima cota de desconcert. Diu que per Ciutadans 

la política del govern és una incògnita absoluta, i afegeix que està convençut que no té cap 

política en aquest tema, més enllà de la improvisació. Recorda que Barcelona en Comú va 

arribar al govern alabant les bonances de la remunicipalització com si fos una cosa màgica que 

resoldria tots els problemes de la ciutat. Indica que el govern va prometre moltes coses i que, de 

tot això, res de res, perquè el govern s’ha adonat que assumir la gestió directa de tots els serveis 

de manera indiscriminada ni és viable ni té per què ser necessàriament beneficiós per a l’interès 

públic. Té la impressió que el govern s’ha quedat paralitzat. 

Destaca que hi ha una sèrie de partits polítics que reclamen més remunicipalitzacions, perquè 

saben que així posen el govern contra les cordes davant d’un cert electorat més radical, però diu 

que tots els grups saben que són propostes inviables. Li sembla que això ha portat al bloqueig 

del govern, que està atrapat entre aquest fals discurs radical i la realitat de la gestió. 

Demana que el govern deixi aquests discursos i que pensi que l’objectiu realment és millorar la 

gestió dels serveis municipals. Comenta que als ciutadans els és igual que la gestió sigui directa 

o indirecta, sinó que volen tenir la millor gestió i el cost més baix.  

Afegeix una variable addicional imprescindible, que és que hi hagi llocs de treball de qualitat, 

tant si hi ha gestió directa com indirecta. Exigeix una sèrie de qüestions irrenunciables, com ara 

que es respectin els drets dels treballadors i es mantinguin unes condicions laborals dignes, 

salaris dignes, horaris raonables, que es garanteixi la conciliació de la feina amb la vida 

familiar, que es garanteixi la seguretat a la feina, etc. 

Per això demana al govern que deixi els eslògans radicals i comenci a preocupar-se de fer una 

bona gestió dels serveis públics, que és la seva feina. 

En relació amb aquesta proposta de Convergència i Unió, no sap gaire bé on porta i no l’entén 

gaire bé. Indica que el seu Grup no té aquesta llista d’empreses perquè no se li ha fet arribar. 

Anuncia que hi votarà a favor perquè entén que, com a mínim, convida el govern a fer una 

reflexió i un exercici de transparència i de compartir informació. Reitera la demanda que el 

govern realment comenci a pensar a fer una gestió eficient d’aquests serveis públics. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que votarà a favor de la proposició. Entén que la transparència en 

tot el que fa referència a la gestió municipal és un dret de la resta de grups i la ciutadania i una 

obligació del govern. Recorda que Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat diverses 

iniciatives en aquest sentit, tant pel que fa al pressupost com en el cas de contractacions, 

recursos humans, processos participatius o d’empreses municipals com Barcelona Activa. 

Diu que els grups de l’oposició, que tenen la tasca d’impuls i control del govern, precisament el 

que han de fer és forçar el govern a fomentar aquesta transparència. Indica que un bon govern té 

l’obligació de posar a l’abast dels grups la informació necessària per desenvolupar correctament 

la seva tasca. 

Destaca que a vegades les informacions es donen incompletes, esbiaixades o tergiversades. 

Considera que és important que tothom tingui clar que hi ha grups que han estat al govern i 

feien unes coses i que després a l’oposició en prediquen unes altres. Diu que cal tenir en compte 

que el govern predicava molt en campanya tot el tema de la remunicipalització de serveis, però 

que a l’hora de la veritat hi ha casos com el fet que el govern recupera la gestió de tres escoles 

bressol, però després privatitza escoles de música, com el cas de la Font d’en Fargues. Diu que 

la informació flueix una mica a gust de qui la subministra. Pensa que és important que tots els 

grups tinguin la informació. El sobta que el Sr. Forn tingui aquesta informació i, en canvi, la 

resta de grups no la tingui. 
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Demana, doncs, transparència, igualtat d’informació i que tothom tingui clar en quin moment es 

decideix privatitzar, quina és la motivació, en quin govern es fa, perquè és l’única manera que 

tothom tingui clar que hi ha grups que quan són a l’oposició diuen una cosa i quan arriben al 

govern en fan una altra. Creu que és bo que la ciutadania i tots els grups ho puguin saber. 

 

La Sra. ESTELLER dóna suport a aquesta proposta perquè creu que és bo que es coneguin els 

serveis externalitzats de l’Ajuntament, els motius i la data. 

Pensa que s’ha d’acabar el fet d’utilitzar la gestió des d’una visió ideològica com té l’actual 

govern, perquè la titularitat és la que marca si és el caràcter públic o privat, no la gestió. 

Destaca que el Grup Popular ha posat l’accent en una gestió de qualitat, que ha d’oferir uns 

serveis amb eficàcia i eficiència i en què el ciutadà ha de rebre aquests serveis en les millors 

condicions. Insisteix que el PP posa l’èmfasi en la satisfacció del ciutadà i en l’eficàcia i 

eficiència, al marge de qui ho faci, perquè reitera que la titularitat dóna el caràcter públic o 

privat. 

Destaca que l’eficàcia és fer-ho amb eficàcia i l’eficiència fer-ho amb els mínims recursos 

possibles. Diu que no té cap sentit que l’Ajuntament remunicipalitzi serveis que tenen un bon 

grau de satisfacció per part dels ciutadans des d’un punt de vista ideològic, que a sobre li costen 

més a l’Ajuntament, com ha passat amb les escoles bressol, en què el fet de suprimir la gestió 

indirecta costa 600.000 euros a l’Ajuntament. Pregunta si això és eficàcia i eficiència o és 

utilitzar la gestió des d’un punt de vista ideològic i amb la visió esbiaixada que té el govern del 

que ha de ser una prestació pública.  

Per això està d’acord amb el fet que es presenti aquest informe per tal que els grups tinguin un 

coneixement de qui va externalitzar molts serveis. Pregunta per què una part dels socis del 

govern ara està favor d’això quan el PSC va estar promovent l’externalització i la col·laboració 

publicoprivada.  

Reitera que el Partit Popular hi donarà suport. Comenta que el seu Grup també va demanar els 

informes fa temps, amb preguntes per escrit, el 27 d’octubre de 2015, sobre models de gestió i 

demana que, si el govern té previst algun calendari de remunicipalització, el faciliti als grups. 

Vol que el govern doni la informació, que digui què costarà i en què millorarà. Indica que el 

govern té tot el control per valorar que aquesta externalització es faci amb els criteris de qualitat 

i eficàcia i eficiència, que són els que han de prevaler, juntament amb la satisfacció del ciutadà. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifesta el seu vot a favor. 

 

El Sr. BADIA diu que és difícil fer el seguiment exhaustiu dels 260 serveis, perquè molts 

serveis es creen, es fusionen, es desfan, i, per tant, en alguns que són molt petits l’històric es fa 

molt difícil d’obtenir, tal com li han comentat els serveis tècnics. 

Indica que caldria establir un criteri o bé per volum de contractació o per volum de treballadors 

per poder fer un filtre a fi de poder elaborar aquest històric. Es disculpa perquè en cap cas la 

intenció era donar una informació que pogués semblar que és equívoca. Assenyala que molts 

serveis es van renovant o prorrogant i, per tant, diu que pot ser més interessant veure quin és el 

punt d’inici que no el punt en què es fa l’última licitació.  

Comenta que aquest informe d’externalitzacions el govern el va demanar a l’inici del mandat i 

que després diferents grups van fer petites aportacions que s’hi han anat afegint. Apunta que 

cada cop que apareix una nova dada la feinada és ingent, però diu que el govern es posarà a 

treballar per poder facilitar tota la informació com a mínim dels serveis centrals, que no són 

gaires.  

Li consta que l’informe s’ha fet arribar als presidents dels grups que s’han queixat que no 

l’havien rebut, és a dir, que s’ha enviat tant a la Sra. Carina Mejías com al Sr. Alfred Bosch. 

Demana que es revisin els canals i si és millor buscar una altra adreça de correu electrònic. 
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Comenta que ha verificat, doncs, que l’informe s’ha fet arribar a tots els grups, però ofereix de 

fer-ne fotocòpies per donar-les en aquesta sessió als que no el tenen. 

Recorda que hi ha una taula de treball tècnic que es reunirà al febrer de 2017, des d’on es farà el 

seguiment de tot el tema de polítiques laborals. Diu que és un espai que es podrà fer servir per 

anar afinant totes aquestes demandes o puntualitzacions. En aquest sentit, vota a favor de la 

proposta per afavorir que es tingui la màxima informació completa d’aquests processos. 

 

El Sr. FORN agraeix tots els vots favorables de tots els grups polítics, i espera que puguin tenir 

aquesta informació al més aviat possible. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de 

C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable 

del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

8.-  (M1519/5393) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que per part del Govern municipal s’elabori un pla per tractar d’eradicar la 

venda d’alcohol i de productes alimentaris pel consum als carrers de Barcelona, a més de les 

accions que ja s’estan realitzant amb una ordre de servei a la Guàrdia Urbana de Barcelona i el 

seu corresponent protocol per tal d’impedir aquestes conductes. 

 

El Sr. SIERRA explica que la proposició sorgeix arran del 17è informe de seguiment de 

l’Ordenança de civisme i també arran de les manifestacions fetes pel cap de la Guàrdia Urbana, 

el Sr. Evelio Vázquez, en què deia que el principal problema de convivència de Barcelona era 

per la venda i el consum d’alcohol al carrer. 

Diu que el consum d’alcohol al carrer comporta baralles, soroll, degradació de l’espai públic i 

problemes de brutícia. Per això considera oportú que el govern municipal doni ordres precises a 

la Guàrdia Urbana, elabori un pla per eradicar aquesta venda d’alcohol i el consum als carrers 

fent una ordre de servei similar al protocol que hi ha per al cas del top manta. 

Creu que és necessari, en primer lloc, pels principals problemes que comporta per a la 

convivència i, en segon lloc, perquè en determinats districtes i barris de la ciutat és el principal 

problema que hi ha pel que fa als conflictes de convivència. Reitera que no són paraules seves, 

sinó del cap de la Guàrdia Urbana, i espera tenir el suport de la resta de grups municipals. 

 

El Sr. MARTÍ vol aprofitar que hi ha la regidora Gala Pin per fer-li arribar la seva queixa, atès 

que li ha reclamat diverses vegades des de l’última sessió la informació que la regidora Pin va 

donar de manera telegràfica sobre els expedients i les inspeccions als centres cannàbics. 

 

La Sra. PIN diu que està enviat. 

 

El Sr. MARTÍ comenta que els serveis del seu Grup no li ho han fet arribar, però, atesa la 

resposta de la regidora Pin, agraeix irònicament que hagi tardat un mes per fer arribar el que 

Convergència i Unió li va demanar. 

Anuncia que votarà a favor de la proposició de Ciutadans per coherència política perquè està 

d’acord amb el fet que es compleixin les lleis i les ordenances. Comenta que ja hi ha 

l’Ordenança del civisme, de què CiU va impulsar la modificació el 2014 per endurir-la en el 

sentit que no es pogués consumir alcohol a l’espai públic en cap format, ni en gots de vidre ni 

de plàstic, etc. Conclou, doncs, que aquesta Ordenança ja regula, des del 2014, la prohibició de 
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venda i consum d’alcohol. Indica que Convergència i Unió ja va assumir aquest compromís 

polític des del govern, i ara, des de l’oposició, votarà a favor d’aquesta proposició per 

coherència. 

Creu que, més enllà d’ordres de servei i de documents i protocols, el que cal fer és complir les 

ordenances. Pensa que el govern ha desistit de complir amb les seves obligacions i 

responsabilitats. Destaca que el govern, des de fa un any i mig, no exerceix l’autoritat que li 

atorga el marc legal i normatiu vigent. Conclou, doncs, que, més enllà de plans, el govern ha de 

fer complir les ordenances i les lleis. 

Especifica que hi votarà a favor, però amb aquesta denúncia complementària que, més enllà 

dels plans i ordres de servei, el govern no fa el que ha de fer des del primer dia. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que també hi votarà a favor després d’analitzar l’últim informe 

de la comissió de seguiment de l’aplicació de l’Ordenança de convivència. Afegeix que veu 

amb molta preocupació l’augment de venda de begudes alcohòliques al carrer i, sobretot, el 

consum que en fan els menors, que ha augmentat el 118% des del 2015. 

Destaca que l’ús intensiu de l’espai públic fa que proliferin activitats de tot tipus, però indica 

que cal abordar les problemàtiques que se’n deriven. Comenta que han augmentat molt les 

intervencions policials de la Guàrdia Urbana i els Mossos en relació amb la venda d’alcohol, 

però considera que calen altres mesures per anar reduint aquesta xifra tan alarmant. 

Està d’acord amb la proposta de Ciutadans sobre el fet que cal traçar un pla que tracti 

d’eliminar la venda d’alcohol i aliments a la via pública, que es materialitza en accions 

concretes que en desactivin tant la venda com el consum. Creu que cal abordar aquest i altres 

debats en relació amb la seguretat, i espera que es doni en el marc de la modificació de 

l’Ordenança per a la convivència. Espera que, dins les accions concretes, els agents cívics i 

educadors de carrer hi tinguin un paper rellevant i que no es basin només en prohibicions, ja 

que veu que, tot i estar prohibits, tant la venda com el consum van in crescendo. Entén que, 

juntament amb la prohibició, que ja hi és, s’ha d’explicar a la gent jove als instituts què 

representa per a les persones joves el consum desmesurat d’alcohol i d’altres productes que es 

venen al carrer sobre els quals no hi ha cap tipus de control. 

 

La Sra. ESTELLER anuncia el vot a favor del Grup Popular. Recorda que s’ha reiterat en 

aquesta Comissió la necessitat que l’Ajuntament adopti totes les mesures necessàries per 

impedir la venda i el consum d’alcohol al carrer, que té dos efectes: el consum d’alcohol de la 

gent jove, que és perjudicial per a ells, i les molèsties que causen als veïns. 

Explica que, en aquest sentit, en l’últim informe de la convivència s’ha vist com les denúncies 

dels veïns augmenten un 64%, però també les pròpies de la Guàrdia Urbana i les sancions 

d’aquest cos. Indica que això fa que calgui adoptar mesures, però diu que amb aquest Pla no 

serà suficient si no es modifica l’Ordenança del civisme. 

Recorda que el Partit Popular ha portat en dues ocasions en aquesta Comissió una proposició 

normativa per suprimir una tolerància que té aquesta Ordenança, que permet beure al carrer 

sempre que sigui amb ampolla de plàstic. Comenta que en aquell moment hi va haver grups que 

van votar en contra de la proposició del PP i que definitivament no es va modificar per tal que 

quedés prohibit consumir alcohol al carrer. Destaca que el problema és que l’Ordenança permet 

consumir alcohol al carrer quan és amb un envàs de plàstic. Pensa que cal modificar 

l’Ordenança en aquest sentit. 

Demana que l’Ajuntament exigeixi que no hi hagi concentracions de botellón, ja que perjudica i 

degrada els barris. Comenta que aquest tema comporta moltes molèsties a Ciutat Vella, Gràcia, 

Sant Martí, la Vila Olímpica, Sarrià, el Turó Parc, Beethoven, Wagner, Jardins de Santa 

Amèlia, part de Joan Raventós, etc. Indica que, a més del perjudici que causa el consum 

d’alcohol a aquests joves que es concentren per beure, també afecten la convivència. 
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Dóna, doncs, suport a la proposició, però demana al govern que actuï amb determinació en allò 

que actualment està prohibit i que impedeixi la venda d’alcohol. Considera que la venda 

d’alcohol és un escàndol, ja que els venedors són per tot arreu i ningú no diu res. Reconeix que 

hi ha denúncies i que la Guàrdia Urbana actua, però diu que no amb la determinació amb què ho 

hauria de fer. Destaca que, sobretot, cal evitar les concentracions, perquè si no es modifica 

l’Ordenança una part del problema continuarà. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifesta el seu vot en contra. 

 

El Sr. RECASENS pensa que és un error plantejar l’abordatge d’aquest problema en termes 

d’eradicació, perquè considera que eradicació és un terme que si es vol enganyar algú es pot 

utilitzar, però que cap govern de cap ciutat ha aconseguit eradicar aquests problemes, sinó 

mantenir-los dins d’uns límits sostenibles.  

Tanmateix, reitera la bona feina i la intensitat de la feina de la Guàrdia Urbana, tal com han dit 

els grups en diverses intervencions. Comenta que el dispositiu Víctor Alfa ja inclou aquesta 

activitat de denúncia d’aquests fets i està funcionant a ple rendiment. Pensa que si cal fer una 

modificació ja es farà, però que dins del dispositiu Víctor Alfa hi encaixa perfectament aquesta 

activitat denunciadora. 

Comenta que, com diu el proverbi, scripta manent. Diu que Ciutadans s’ha referit al seguiment 

i l’aplicació de l’Ordenança de civisme. Destaca que, si bé és cert que ha augmentat la demanda 

pel consum de begudes alcohòliques, amb una xifra relativament baixa, també la demanda per 

venda ambulant no autoritzada ha disminuït de gener a setembre. Indica que, pel que fa a 

l’activitat de la Guàrdia Urbana, ha augmentat en tots els aspectes i de manera significativa, ja 

que han augmentat moltíssim les denúncies i els decomisos. Troba evident que, si hi ha més 

denúncies, la xifra serà més alta. Constata que el problema és que, quan es treballa molt i es fa 

bona feina, apareixen més denúncies. Considera que això pot significar que hi ha un increment 

o que la policia és més eficaç, però pensa que és una barreja de totes dues. 

Es compromet a seguir treballant en el marc del Pla Víctor Alfa i diu que s’esmerçarà tot 

l’esforç que calgui per intentar limitar, que no eradicar, aquesta activitat en els carrers de 

Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA li diu al Sr. Recasens que es torna al mateix de sempre, que és parlar de 

voluntat, però dient que no es pot eradicar. Comenta que a Rudolph Giuliani a Nova York li 

deien que no es podien eradicar els conflictes ni els delictes que hi havia al Bronx i, en canvi, 

ho va aconseguir. 

Pensa que és una cosa molt senzilla i un problema molt localitzat, molt clar i molt evident. 

Reconeix que es fan més decomisos i més denúncies, però es queixa que el govern no fa res, no 

ja per eradicar-ho, sinó per minimitzar-ho. Anima que el Sr. Recasens surti del seu despatx i es 

passegi pel Gòtic sud a partir de les vuit o les nou del vespre. Comenta que fa deu anys que viu 

en el Gòtic sud i coneix tots els llauners pel nom. Considera que aquest tema és una qüestió de 

voluntat política i de tractar de combatre-ho com a mínim, si no s’eradica. Indica que passa el 

mateix al Raval, al Born, a la Barceloneta i en altres districtes. Demana, doncs, que el govern 

faci una ordre de servei eficaç, tenint en compte que continuen augmentant els consums i els 

comportaments incívics. 

Reitera que tot això ve per unes paraules del Sr. Evelio Vázquez, que deia que el consum 

d’alcohol al carrer és el que produeix els conflictes principals de convivència, és a dir, baralles, 

soroll, brutícia i degradació de l’espai públic. Destaca que, segons paraules del mateix Evelio 

Vázquez, ha augmentat aquest consum un 35,5%. 

Reitera que el govern ha de minimitzar aquest problema i eradicar-lo, perquè si es vol es pot. 

Insisteix que és una qüestió de voluntat política i que el govern doni les ordres precises. Torna a 
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dir que el Sr. Recasens com a mínim hauria de sortir del seu despatx i fer una passejada pel 

Gòtic sud i el Raval a les hores en què es produeix aquesta venda d’alcohol, que és al vespre. 

 

El Sr. MARTÍ diu que, com que després el Sr. Forn farà un prec sobre temes semblants, els 

segons que pugui tenir els utilitzarà el regidor Forn millor que ell. 

 

La Sra. CAPDEVILA entén que és un tema en què s’ha d’utilitzar la pedagogia i en què s’han 

de buscar altres sistemes que potser l’Ajuntament no ha aportat fins ara, com ara posar 

educadors de carrer in situ i que parlin sobretot amb la gent jove que consumeix i els expliquin 

les conseqüències que pot tenir per a ells. 

 

La Sra. ESTELLER demana al govern que veritablement compleixi amb l’obligació d’impedir 

o reduir al mínim aquest fet, perquè, com diu el portaveu de Ciutadans, la gent dels barris 

coneixen els llauners i, en canvi, continuen venent sense cap tipus de problema alcohol al 

carrer. Suposa que aquesta realitat que coneix la gent dels barris també la coneixen els agents de 

la Guàrdia Urbana. Diu que es requereixen directrius perquè aquests agents actuïn. 

Considera que no és tant el fet que hi hagi un pla, que també, sinó la voluntat política d’actuar 

amb determinació per impedir que es vengui alcohol al carrer i que aquest alcohol el 

consumeixin els joves i generin molèsties als veïns.  

 

El Sr. RECASENS diu que en el fons és un problema de models. Indica que el model 

apocalíptic repressiu de Giuliani, que va ser un fracàs, no és el model que segueix 

l’Ajuntament, sinó que aposta més aviat pel model que proposa també Esquerra Republicana de 

Catalunya, que és treball de districtes, treball educatiu i menys treball repressiu.  

 

El Sr. SIERRA agraeix els vots favorables i diu que a veure si aquesta vegada hi ha sort i el que 

es decideix per una majoria democràtica es porta a terme. 

 

La Sra. Pin expressa l’abstenció de BnComú, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, el 

Sr. Martí expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C’s, la 

Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del 

PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. S’APROVA. 

 

El Sr. Garganté abandona la sessió a les 11.30 hores. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/5380) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al Govern municipal a: - Realitzar una previsió de les oposicions que 

s’hagin de convocar en els propers 4 anys al Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, tenint en 

compte que calen entre 400 i 600 agents addicionals com a mínim. - Garantir que el temari 

recentment aprovat, així com els nivells de català pertinents, formin part de totes les proves 

d’accés. - Que es treballi per assolir un increment substancial de dones al cos. 

 

El Sr. CORONAS diu que, després de les últimes notícies en què s’anunciava la convocatòria 

de noves places a la Guàrdia Urbana –120 via oposició, 49 per convocatòria 

interadministrativa–, el preocupen molt els criteris de la convocatòria. 

Comenta que, en primer lloc, el preocupa que amb aquestes convocatòries se supliran només les 

baixes que ha tingut el cos. En segon lloc, indica que el preocupa perquè, malgrat que s’acaba 

d’aprovar un nou temari específic per a Barcelona al desembre de 2016, no serà aplicable als 
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policies nacionals, guàrdies civils i mossos d’esquadra, perquè segons el seu criteri no és 

necessari. Comenta que el temari específic ha estat i és una de les demandes fetes pel Grup 

d’Esquerra Republicana de Catalunya de manera reiterada. 

No està d’acord amb els requisits de la convocatòria interadministrativa, perquè vol que 

qualsevol agent que s’incorpori a la Guàrdia Urbana de Barcelona, vingui d’on vingui, sigui 

coneixedor d’aquest nou temari, cosa que també implica el català en el nivell que correspon a la 

categoria a la qual aspira, igual que el coneixement de les ordenances municipals. 

Creu que els problemes han estat, com sempre, les presses i la manca de previsió. Constata que 

el govern ha arribat tard per convocar unes oposicions amb concurs lliure i s’ha vist amb la 

urgència de convocar aquest procediment interadministratiu que comporta tots els greuges que 

ha plantejat. 

Vol que no hi hagi més convocatòries in extremis i que es faci una previsió de les oposicions 

que es faran durant quatre anys per garantir que la policia de Barcelona té els coneixements que 

s’ha decidit que fossin els més adients i establir un nombre d’agents suficient per garantir un 

bon servei i poder desplegar el Pla director de la Guàrdia Urbana amb els mitjans necessaris. 

Demana al govern voluntat d’augmentar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana, voluntat 

d’incorporar més dones al cos –amb un percentatge mínim d’un terç per tal d’equilibrar la 

paritat a la plantilla– i voluntat de ser més pròxims, però de veritat. 

Diu que l’objectiu d’ERC és l’excel·lència en la prestació del servei públic de la policia, i vol 

que al cos hi accedeixin els millors i els més ben preparats, que es potenciï el desenvolupament 

de la carrera professional, que hi hagi plans de formació i sensibilització continuada en nova 

ciutadania i diversitat i que s’impulsi el treball comunitari de la policia de proximitat, amb una 

vessant preventiva i afavoridora de l’accés als serveis de seguretat. 

Explica que ha fet una transacció amb el govern, que queda de la manera següent: que la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció acordi instar 

el govern municipal a realitzar una previsió de les oposicions que s’hagin de convocar en els 

propers 4 anys al Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, tenint en compte les necessitats del 

Pla director i garantir la prestació d’un bon servei. Diu que ERC en aquest punt, tal com ha 

reiterat en diverses ocasions, creu que ha de ser un mínim de 400 agents addicionals als que hi 

ha actualment, però entén que aquesta xifra s’ha d’acabar de fixar en funció de la planificació. 

Continua amb la transacció, que diu que també demana que es garanteixi que els continguts del 

temari recentment aprovat, així com els nivells de català pertinents, formin part dels 

coneixements de tots els agents que s’incorporin a la Guàrdia Urbana, sigui quina sigui la via de 

convocatòria. Finalment, explica que en la transacció també es demana que es treballi per 

assolir un increment substancial de dones al cos. 

 

El Sr. FORN està bàsicament d’acord amb tot el que ha dit el Grup d’Esquerra Republicana de 

Catalunya en aquesta proposició. Creu que el Pla director de la Guàrdia Urbana és un element 

suficient per, un cop marcats els objectius, saber quins operatius es necessiten i quantes 

persones calen per patrullar. Diu que s’hauria estimat més que ERC mantingués aquesta xifra de 

400 i 600, que és una xifra que ha estat molt consensuada al llarg dels anys, a part que alguns 

grups la portaven en el seu programa electoral. Recorda que en el darrer mandat els grups del 

PSC, ERC i d’Iniciativa per Catalunya demanaven concretament aquesta xifra perquè 

s’augmentés al llarg del mandat. Explica que va ser un mandat molt més complicat perquè el 

primer any no es va poder fer cap convocatòria, atès que la Llei de pressupostos de l’Estat ho 

prohibia, tot i que negociant es va aconseguir fer tres convocatòries. 

No entén què està fent el govern municipal, no entén per què no s’està incorporant, si més no, la 

taxa de reposició que permet la llei. Creu que això és absolutament necessari per mantenir el 

nombre de guàrdies que hi ha actualment. Constata que hi ha una convocatòria de 120, però diu 

que no entraran a l’escola fins al mes de setembre, i que no podran entrar al cos fins al juliol del 
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2018. Conclou, doncs, que hi haurà necessitats importants. 

Diu que aquestes necessitats es confirmen amb les dades que s’han conegut. Demana al 

Sr. Recasens que no vagi de triomfalista, perquè compara el 2016 amb el 2015; per això li 

demana que expliqui que el 2015 hi va haver una davallada brutal de les actuacions de la 

Guàrdia Urbana. Destaca que les dades s’estan igualant amb les actuacions del 2014. Sol·licita, 

doncs, que es donin les dades senceres, perquè si es mira el segon semestre del 2015 hi ha una 

davallada de les actuacions importantíssima, en venda ambulant de més del 16%. Demana que 

el govern expliqui bé les dades, que miri les evolucions i on està portant la ciutat amb aquesta 

nova gestió. 

Insisteix que calia haver mantingut la xifra i que aquesta xifra es podria haver consensuat. Diu 

que per això hi ha un pla director, que vol dir persones, recursos humans. Troba a faltar, per 

tant, aquesta part important dins d’aquesta proposició. 

Vol recordar tot el que té a veure amb la promoció de la dona al cos. Comenta que es va crear la 

Comissió d’Igualtat de la Dona en el mandat de Convergència i Unió, i li agradaria conèixer 

quantes vegades s’ha reunit i si continua fent la feina que havia de fer. Indica que actualment el 

nombre de dones dins el Cos de la Guàrdia Urbana és escassament el 10%. Creu que aquí hi ha 

coincidència de tots els grups municipals amb el fet que caldria augmentar aquest nombre d’una 

manera sensible. 

Anuncia que farà una abstenció, sobretot perquè creu que s’hauria hagut de concretar clarament 

el nombre d’agents addicionals i no dir «els necessaris», perquè creu que això al govern li està 

molt bé, però és una manera de no mullar-se i de no dir exactament què pensa fer pel que fa als 

recursos humans de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. SIERRA donarà suport a la proposta d’ERC, que podria haver estat un seguiment d’una 

proposta de Ciutadans de l’any anterior, en què es concretava la xifra i es deia entre 400 i 600 i 

on es demanava també un programa perquè la Guàrdia Urbana tingués un temari. Diu que 

també compra el tema del pa amb tomàquet, és a dir, la qüestió del català de la proposta 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Comenta que en el cas de la proposta del seu Grup el govern també va transaccionar i hi va 

votar a favor, i va dir que intentaria augmentar el nombre d’agents i arribar a la ràtio no tan sols 

pel que fa a Guàrdia Urbana, sinó a la ràtio que marca la Unió Europea respecte a policia per 

habitant, tenint en compte que els Mossos d’Esquadra també fan una tasca policial a Barcelona. 

Diu que, si ERC vol, poden fer un seguiment conjunt al cap d’uns mesos, però que no s’han 

convocat les places necessàries. Indica que el govern s’està fent trampes al solitari, ja que treu 

policies d’altres zones en què també hi ha un dèficit. 

Diu que ingènuament tornarà a creure en les paraules del comissionat i en el tracte que està 

tenint aquest govern municipal respecte a la seguretat, però emplaça el Sr. Coronas perquè en el 

termini de mig any facin un seguiment d’aquesta proposta o de la de Ciutadans i podran 

comprovar que estan igual. Comenta que aquesta proposta, igual que la del seu Grup, no es 

complirà perquè la seguretat no és una prioritat per al govern municipal. Constata que la 

responsable de seguretat no ha estat mai en una comissió i no ha pres mai la paraula respecte a 

aquestes circumstàncies. 

Comenta que el dia anterior hi va haver 1.000 policies a la plaça de Sant Jaume que demanaven 

respecte i un tracte adequat per part no tan sols de la Generalitat, sinó també de l’Ajuntament i 

de l’alcaldessa Ada Colau. 

 

La Sra. ESTELLER diu que el seu Grup volia votar a favor de la proposta anterior. La preocupa 

molt el fet que s’hagi suprimit el compromís del fet que calen entre 400 i 600 agents addicionals 

com a mínim. Pensa que això vol dir que potser el govern no ho vol complir, mentre que la 

voluntat dels grups que presenten aquestes proposicions és que es compleixin. En aquest cas, 
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indica que seria bo que es fes una convocatòria per als efectius que es necessiten per les 

jubilacions que es produeixen i que es pugui estabilitzar la plantilla de la Guàrdia Urbana per tal 

que faci la funció que ha de fer i que Barcelona compti amb la ràtio que li correspon per 

habitants, tenint en compte que hi ha molt turisme. 

Comenta que és una activitat que ha de fer la Guàrdia Urbana sobre un nombre de persones que 

circulen a Barcelona per prevenir el delicte, per actuar, per reaccionar a temps i perquè hi hagi 

una policia de proximitat, que els ciutadans reclamen, valoren i necessiten cada dia més. 

Diu que per això el Partit Popular sempre ha demanat que s’estabilitzi la plantilla de la Guàrdia 

Urbana en 3.000 agents. Assenyala que per això la preocupa la supressió d’aquest número. 

Té constància que inicialment hi havia un acord per convocar les 169 places –120 de lliure 

designació i 49 interadministratives–, que és el 100% de la reposició entre el 2016 i el 2017. 

Diu que també cal tenir en compte totes les jubilacions dels propers anys, ja que entre el 2018 i 

el 2019 són 214. Afegeix que també cal tenir en compte el factor de la jubilació anticipada per 

coeficients reductors, cosa que pot significar 400 nous agents el 2017.  

Conclou que totes aquestes qüestions són les que fan que calgui clarificar les convocatòries amb 

el nombre de persones i augmentar el nombre de dones de la Guàrdia Urbana, que només 

suposa l’11% del total de la plantilla. 

Recorda a ERC que actualment el nivell B ja s’exigeix, i que no s’exigeix quan s’acredita la 

titulació. Considera, doncs, que des d’aquesta perspectiva no aporta res de nou. Entén que la 

Guàrdia Urbana ha de conèixer el català, però diu que es podria donar un termini entre tots els 

que s’incorporen per la via interadministrativa perquè puguin adquirir aquest coneixement sense 

necessitat que hagi de ser a l’inici de la incorporació al cos. 

Finalment, anuncia l’abstenció del Partit Popular. 

 

El Sr. RECASENS agraeix a Esquerra Republicana de Catalunya la seva disposició a acceptar 

aquesta transacció, que creu que és més que raonable. Explica que el govern treballa des de fa 

temps amb la voluntat de mantenir i reforçar les plantilles de la Guàrdia Urbana, però ho fa en 

un context de limitació estatal de l’oferta pública en què la Llei de pressupostos de l’any 

anterior els afectava de ple. Està segur que tots els partits que tenen influència en l’àmbit 

estatal, i especialment el PP, ajudaran el govern a aixecar aquestes restriccions de cara a propers 

pressupostos, perquè, si no és així, tota plaça nova que es faci té un cost en places de 

funcionaris de l’Ajuntament, que s’hauran d’amortitzar a nivell de 2x1 segons la llei 

pressupostària. Diu que quan els grups li diguin de quines àrees i com explicar als sindicats que 

es trauran places a l’Ajuntament per crear noves places de la Guàrdia Urbana estarà encantat de 

la vida, però diu que això s’ha d’explicar i dir clarament. 

Afegeix que es troben en un context d’incertesa que condiciona la xifra final. Indica que, a més, 

la possible jubilació anticipada als 60 anys afectarà moltíssim el nombre futur d’agents que 

caldrà reposar. Diu que és una llei que també està preparant el PP a l’Estat. Assenyala que el 

règim de segones activitats, l’índex real de presència que cal millorar, el nombre de nous agents 

de Mossos destinats a Barcelona i les limitacions d’oferta pública que en cada moment 

plantegin els pressupostos generals de l’Estat, tot això fa que no es pugui donar una xifra 

absoluta, perquè si dona una xifra absoluta el govern estarà mentint, i no té per costum mentir. 

Comenta que s’està omplint tota la taxa de reposició tant com es pot. Començant a respondre al 

Sr. Forn, tot i que per manca de temps ho farà per escrit, indica que els 64 agents, que són les 

vacants del 2016, més les del 2015 donen aquesta suma de 169 agents i, per tant, s’està reposant 

tot el que es pot reposar. Afegeix que, a més, s’està convocant promoció interna, la més 

important dels darrers 15 anys, amb 60 caporals, 24 sergents i 8 sotsinspectors, i s’està reforçant 

l’estructura de comandament. 

Conclou que és la primera vegada que es demana un temari específic en proves d’accés a la 

Guàrdia Urbana. Pel que fa al català, diu que ve donat per la normativa de la Generalitat, i quant 
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al temari, informa que s’està adaptant de tal manera que els agents que entrin per mobilitat 

interadministrativa tindran els coneixements complementaris fins a tenir exactament els 

mateixos que hi ha en el temari dels que entrin per oposició. 

Quant a les dones, reitera el compromís que la mateixa alcaldessa ja ha assumit i que ell també 

assumeix, d’avançar en la igualtat i en la paritat i reactivar la Comissió per la Igualtat de la 

Dona en la Guàrdia Urbana, que estava paralitzada per ordre judicial per un recurs sindical. 

Assenyala, doncs, que no és culpa del govern si no ha funcionat. 

Per tots aquests motius pensa que els termes en què ha quedat la proposició són uns termes 

possibilistes i realistes. 

 

El Sr. CORONAS agraeix els vots favorables. Comparteix l’objectiu del nombre de places amb 

el Sr. Forn i la Sra. Esteller, i creu que el comissionat ha donat una explicació sobre aquest 

tema. Indica que el que es garanteix amb l’aprovació amb el vot favorable del govern és un 

compromís per assolir resultats en aquest sentit. Insisteix que ERC no baixarà d’aquesta 

pretensió del mínim de 400 agents addicionals als que hi ha a la Guàrdia Urbana. 

Afegeix que així també s’aconsegueix un compromís de planificació dels propers 4 anys, la 

qual cosa no és menor, perquè ja s’ha vist com s’han fet les convocatòries darreres, a correcuita, 

i creu que és el moment de rectificar aquesta manera de fer les convocatòries. Considera 

positiva la transacció perquè implica compromís. 

Li diu a la Sra. Esteller que hi ha parts d’aquest compromís que dependran del govern de 

l’Estat. Entén, doncs, que hi haurà aquest compromís també amb una interlocució correcta i 

adequada que està segur que entre tots –uns més que altres– es podrà afavorir respecte als seus 

representants al Congrés dels Diputats. 

Assenyala que la voluntat hi és, i que això és el que valora molt positivament. Apunta que la 

intenció és clara, cosa que creu que queda palesa, més enllà que hi hagi una xifra concreta o no.  

Pel que fa al tema de la formació específica, aclareix que vol que aquests agents, vinguin per la 

via que vinguin, coneguin perfectament quines són les ordenances i hi hagi una formació 

concreta en aquest aspecte que en futures convocatòries pugui ser un requisit. 

Quant al nivell de català, diu que no és una qüestió de pa amb tomàquet, però celebra estar 

d’acord amb el Sr. Sierra. Especifica que no és pa amb tomàquet, sinó que es diuen drets de 

ciutadania. Suposa que Ciutadans és conscient que tot el marc legal, des de l’estatal fins al de 

l’Ajuntament, considera que el català és llengua cooficial i, per tant, l’han de conèixer els 

servidors públics de l’Ajuntament. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el compromís per part de Ciutadans de traslladar, l’endemà mateix, al 

president del seu Grup Parlamentari al Congrés dels Diputats la necessitat que es canviï aquest 

marc normatiu en l’àmbit estatal. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que el Partit Popular ja va treballar perquè es pogués tenir la taxa 

de reposició al 100%, cosa que està en els pressupostos des de l’any 2012. Recorda que va 

costar molt perquè era molt complicat en aquell moment, però diu que any rere any es va fent. 

Indica que s’incorpora en la llei de pressupostos de cada any, però que encara no hi ha la llei del 

2017 perquè no s’ha arribat a un acord. Anuncia que el 2017 es tornarà a incorporar la taxa de 

reposició del 100% per a tots els que compleixin les qüestions pressupostàries. Recorda que el 

compromís del PP hi és des de sempre. 

D’altra banda, li agradaria que el comissionat digués quina és la ràtio de Guàrdia Urbana que 

considera que ha de tenir Barcelona, perquè el govern no ho ha dit mai. 

 

El Sr. RECASENS diu que reposició no és ampliació, és reposició, i per tant, se seguirà amb els 

mateixos termes. Agraeix a Ciutadans la bona voluntat per traslladar això a Madrid. 
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Finalment, diu que a Barcelona hi ha una taxa d’1,8 per 1.000 habitants, mentre que la mitjana 

de Catalunya és d’1,4 quant a policies locals, i que aquesta taxa està fixada des de fa molt temps 

i l’ha de revisar el Parlament de Catalunya. Creu que seria bo revisar-la. 

 

El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Forn expressa l’abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C’s, el 

Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC i la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP. 

S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda 

instar al Govern municipal a: - Realitzar una previsió de les oposicions que s’hagin de 

convocar en els propers 4 anys al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, tenint en compte les 

necessitats del Pla Director i garantir la prestació d’un bon servei. - Garantir que els 

continguts del temari recentment aprovat, així com els nivells de català pertinents, formin part 

dels coneixements de tots els agents que s’incorporin a la GUB. - Que es treballi per assolir un 

increment substancial de dones al cos. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/5384) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a reiterar el ple suport a la Guàrdia Urbana i no 

consentir cap amenaça ni campanya de desprestigi promoguda per grups radicals i antisistema. 

 

La Sra. ESTELLER, fent referència al punt anterior, diu que no serveix de res que el govern 

faci com si sentís ploure, i li agradaria saber quina és la taxa del govern. 

Comenta que presenta aquesta proposta perquè creu que la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en aquest cas, ha de reiterar el suport a la 

Guàrdia Urbana i no consentir cap amenaça ni cap campanya de desprestigi promoguda per 

grups radicals i antisistema. 

Diu que això ho hauria de fer el govern d’ofici, però que en aquest cas el PP ho ha de demanar 

en aquesta Comissió. Indica que ho ha de fer perquè darrerament diferents sectors radicals estan 

desprestigiant i desautoritzant el Cos de la Guàrdia Urbana, com es pot veure cada dia. 

Assenyala que tant és així que s’han hagut d’organitzar i des de la plataforma de policies de tot 

Espanya s’ha donat suport a la Guàrdia Urbana per aquesta campanya de desprestigi i de 

desautorització, feta inclús per alguns regidors de l’Ajuntament. Especifica que regidors de la 

CUP estan fent accions per desprestigiar el cos, i que, a més, han transgredit totes les normes, 

tota l’ètica i el comportament que ha de tenir un regidor del consistori. Comenta que aquests 

regidors de la CUP acusen la Guàrdia Urbana d’accions que no estan justificades. En aquest 

sentit, explica que aquests regidors han comès una sèrie d’accions en contra d’aquest cos que 

són totalment inacceptables. 

Davant d’aquests fets, destaca el silenci de l’alcaldessa, tot i ser la màxima representant, davant 

d’aquestes agressions, desautoritzacions i menyspreus a la Guàrdia Urbana. Constata que 

l’alcaldessa no té temps de dir una paraula, però sí que té temps d’anar-se a reunir amb el 

regidor de Vic, que fa un missatge de desobediència, unit als missatges i accions de 

desobediència i confrontació d’alguns regidors de la CUP a Barcelona. 

Lamenta que en aquest cas el representant de la CUP prefereixi anar a un consell 

d’administració de transport que estar en aquesta Comissió, que és el que li correspon com a 

regidor. Diu que això és el seu menysteniment als òrgans democràtics que tenen els regidors i la 

seva primera obligació. 
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Per tot això porta aquesta proposta a la Comissió. Vol posar en valor la feina que fa la Guàrdia 

Urbana dia a dia en tots els àmbits, vetllant per la seguretat dels ciutadans des de l’àmbit de la 

prevenció, la reacció, com a policia de proximitat. Creu que és del tot necessari posar en valor 

aquesta feina, donar el suport d’aquesta Comissió davant de l’atac que permanentment rep el 

cos de tots els grups radicals i antisistema. 

 

El Sr. FORN hi donarà suport pel que suposa donar suport a la Guàrdia Urbana i a tota la feina 

que desenvolupen, com també no consentir cap amenaça ni cap campanya de desprestigi, que 

moltes vegades es fa d’una manera molt orquestrada i no explicant la realitat. Comenta que el 

seu Grup ha actuat quan ha considerat que això era d’aquesta manera. 

S’afegeix, doncs, a aquesta proposició que pretén expressar aquestes dues qüestions importants 

també per al seu Grup. 

 

El Sr. SIERRA donarà suport a aquesta proposició del Partit Popular. Lamenta que no hi sigui 

el Sr. Garganté, perquè creu que hauria d’haver estat escoltant alguna de les coses que s’han dit. 

Malgrat que no hi sigui, diu que li farà un petit homenatge. 

Explica que el dia anterior hi va haver una manifestació a la plaça de Sant Jaume de la 

Plataforma Professional de Forces i Cossos de Seguretat i Vigilància Duanera, i resulta que 

l’únic regidor que era a la plaça per recollir aquest manifest era ell mateix, per la qual cosa 

llegirà el manifest. 

Comenta que aquesta Plataforma reclama, en primer lloc, protecció jurídica de l’agent de 

l’autoritat, cosa que vol dir sol·licitar accions d’ofici per part de l’Administració implicada, tant 

en agressions físiques o verbals als agents de l’autoritat; ampliació i aplicació del principi 

d’indemnitat, pel qual l’Administració ha de respondre subsidiàriament a les lesions de policies.  

Afegeix que, en segon lloc, la Plataforma reclama pena afegida per a funcionaris de forces i 

cossos, amb la modificació de la normativa perquè la inhabilitació especial es limiti tan sols a la 

durada de la pena sense perdre la condició de policia, i eliminar la doble penalització per la via 

administrativa, quan ha recaigut una pena judicial. 

Apunta que, en tercer lloc, la Plataforma demana la regulació de la proporcionalitat en l’ús de la 

força i de les armes, amb la modificació de la Llei 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de 

seguretat en les diferents comunitats autònomes; que es reguli, una vegada per totes, clarament 

amb el vocabulari adequat a la tasca policial l’ús de la força i les armes policials, i que es 

modifiqui el Reglament d’armes per fer-lo més restrictiu. 

Manifesta que, en quart lloc, la Plataforma sol·licita que es doti de mitjans idonis i suficients 

per a la tasca policial, que s’adquireixin pistoles elèctriques i altres eines necessàries per 

desenvolupar amb seguretat i professionalitat la tasca diària. 

Afegeix que, en cinquè lloc, la Plataforma demana col·laboració interpolicial i protocols 

d’actuació, estàndards unificats i augmentar la col·laboració de les diferents administracions. 

Comenta que, en sisè lloc, la Plataforma vol que s’evitin o es minimitzin els suïcidis i altres 

trastorns dels cossos policials, fent estudis sobre la prevenció de suïcidis i altres trastorns 

generats en l’àmbit policial. 

 

El Sr. CORONAS diu que el problema d’aquesta proposició per a Esquerra Republicana de 

Catalunya és que és una proposició incendiària, que porta un primer punt de maquillatge, quan 

diu «reiterar el suport al Cos de la Guàrdia Urbana». No sap quantes vegades vol el Partit 

Popular que ERC digui que dóna suport a la Guàrdia Urbana, com ha dit sempre. I afegeix que, 

com en tots els casos de funcionaris de l’Ajuntament o de serveis públics, el seu Grup els dóna 

suport sempre que les coses es facin bé, cosa que és la norma majoritària, és a dir, que 

funcionen bé i presten un bon servei. Repeteix tres vegades que Esquerra Republicana de 

Catalunya dóna suport al Cos de la Guàrdia Urbana. No sap si amb això fa feliç el PP pel que fa 
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al primer punt. 

Destaca que el problema del segon punt és l’objectiu, que considera que és avivar un foc, 

provocar un incendi sobre una qüestió de tensió. Indica que per ell és tan preocupant la postura 

de donar com a veritat absoluta que la policia és dolenta, que es dona des de la CUP, com la 

posició de veritat absoluta que té el Grup Popular sobre el fet que la CUP és el dimoni pelut. 

Per tant, no està d’acord ni amb una postura ni amb l’altra. Li sembla molt bé la llibertat 

d’expressió, però la crítica perquè sí li sembla qüestionable. Indica que el PP demana que es 

tregui el fuet i es posi contra la paret algú i se’l comenci a fuetejar. No li sembla que sigui la 

manera de fer les coses, i menys amb la comparativa amb el Sr. Coma, regidor de la CUP. 

Pregunta què té a veure una cosa amb l’altra i per què es barregen les qüestions. Li agradaria 

saber quin és l’objectiu real d’aquesta proposició. Diu que, posats a culpabilitzar com s’ha fet 

amb el regidor de Vic per haver fet una frase en què deia que per fer una truita s’han de trencar 

els ous, hi ha dues opcions: o es posen els ous a la nevera fins que es podreixin, o es trenquen 

els ous i es fa una truita. Creu que està bé fer truites. Pensa que a tothom li agrada utilitzar els 

ous per a alguna cosa: o per fer truites, o per fer ous remenats, o el que es vulgui. 

Reitera que no entén què vol exactament el PP, perquè una cosa és el que el Grup Popular 

planteja en el punt primer i una altra cosa és el que planteja en el punt segon, que considera que 

són coses molt diferents. 

Conclou, doncs, que votarà en contra de la proposició. 

 

El Sr. RECASENS diu que podria votar a favor de la primera part de la proposició sense cap 

problema, ja que el govern i ell mateix han fet sovint i no es cansaran de reiterar el suport a la 

Guàrdia Urbana i a la seva bona feina. No li sembla correcte, però, anar justament contra la 

mateixa policia, i explica que en la manifestació del dia anterior alguns dels sindicats policials 

reivindicaven precisament que no es polititzés la policia. Comenta que en aquesta manifestació 

pacífica es van plantejar un conjunt de punts que són perfectament plantejables i discutibles, 

però un d’aquests justament era que no es polititzés la policia. 

Indica que tota l’Àrea de Seguretat està compromesa a no deixar instrumentalitzar ni polititzar 

amb detraccions o amb adulacions interessades la Guàrdia Urbana de Barcelona, que són 

professionals al servei de tots els ciutadans. 

Manifesta que en democràcia tots els grups polítics tenen dret a mantenir els posicionaments 

que en cada moment considerin oportuns, i poden agradar més o menys, però li sembla poc 

edificant abonar aquesta confrontació. Per tant, diu que el govern no hi vol contribuir i no hi 

contribuirà. 

Repeteix un cop més que la Guàrdia Urbana compta amb tot el suport del comissionat i del 

govern, i també dels ciutadans, perquè en les darreres enquestes presentades s’ha vist com el 

suport del conjunt de la ciutadania va creixent. Diu que el suport i el respecte s’han de 

manifestar per la via dels fets i no només per la via de les paraules. Cita Sèneca i diu: 

«Prefereixo molestar amb la veritat que complaure amb adulacions.» 

Comenta que es continuen reforçant les plantilles i que se segueix fent, en la mesura que ho 

permet el marc legislatiu, augment i participació de policies en els plans directors i en 

l’augment de policies. Diu que així se seguirà treballant, intentant resoldre problemes i seguint 

prestant un bon servei públic per mantenir la confiança de la ciutadania, que al capdavall és la 

que veritablement compta. 

 

La Sra. ESTELLER apunta que la Guàrdia Urbana es va haver de manifestar per reclamar 

respecte i suport. Constata que aquest fet ja ho diu tot. 

Indica que el regidor Coronas ha fet un paral·lelisme amb el foc. Aclareix que el PP diu que hi 

ha foc, però pensa que qui el crea n’és el responsable. Es queixa que el portaveu d’ERC posa a 

tothom en el mateix sac, tot afegint que el PP fa confrontació. Considera que Esquerra 
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Republicana de Catalunya genera aquesta confrontació en molts àmbits de Catalunya per 

diferents raons. Destaca que en aquest cas la CUP està generant aquesta confrontació, i es 

queixa que s’acusa el PP de generar-la perquè posa de manifest la confrontació. Constata que 

qui ha encès el foc és la CUP i que el PP només diu que hi ha foc i demana que s’actuï. Reitera 

la seva queixa perquè el regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya hagi dit que el PP 

confronta, quan el que fa el Grup Popular és alertar del que passa. Comenta que la CUP està 

atacant permanentment i agreujant la Guàrdia Urbana. Pregunta si el Sr. Coronas no ho veu, 

això. Pregunta si el regidor d’ERC no veu com regidors de l’Ajuntament de Barcelona estan 

qüestionant la professionalitat de la Guàrdia Urbana.  

Diu que no ho ha volgut destacar amb tant detall, però explica que el 23 i 24 de gener de 2016 

la Sra. Lecha es va presentar a la comissaria de la Guàrdia Urbana de la Zona Franca amb els 

venedors ambulants i va dir, en la seva condició de regidora, que volia que se li facilitessin els 

interrogatoris i va posar en dubte les diligències policials. Destaca que la CUP creu que la 

condició de regidor és un salconduit per a tot. 

D’altra banda, comenta que el Sr. Garganté va acusar uns agents de la Guàrdia Urbana d’agredir 

un manter. Afegeix que hi ha hagut agressions, insults i amenaces als membres de la Guàrdia 

Urbana l’1 de desembre de 2016. Destaca que tot això és el que crea el foc. 

Es queixa que ni l’Ajuntament ni l’alcaldessa, que és la cap de la Guàrdia Urbana, en cap 

moment han dit res. Pregunta si el Sr. Coronas troba normal això. Diu que per això ha 

incorporat el segon punt, perquè la Guàrdia Urbana no pot ser objecte permanent d’agressions o 

desqualificacions per part dels grups antisistema i radicals de Barcelona. Destaca que aquest cos 

no té l’empara de l’Ajuntament, perquè l’omissió i el silenci és la constant. 

Indica que ha posat l’exemple de Vic per exemplificar que l’alcaldessa només fa política allà on 

li interessa i rep una persona que està acusada per desobediència judicial, però després no fa cap 

gest per la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. SIERRA li diu al Sr. Coronas que no es tracta de dir que es dona suport a la Guàrdia 

Urbana, sinó que és una qüestió d’obrar que correspon al govern municipal. Explica que els 

1.000 manifestants del dia anterior van anar a la porta de la Generalitat a xiular, però que a la 

porta de l’Ajuntament cridaven «fora, fora, fora». Diu que no és perquè no se sentin 

representats quan el Sr. Recasens o l’alcaldessa diuen que donen suport a la Guàrdia Urbana, 

sinó quan no s’actua en conseqüència d’aquest suport, per exemple, quan se li retira la defensa 

jurídica a un membre de la Guàrdia Urbana, o quan l’Ajuntament diu que es personarà en un 

determinat procediment i no es persona, quan es donen certes ordres en què la Guàrdia Urbana 

no se sent recolzada ni representada. Demana, doncs, menys copets a l’esquena i més obrar en 

conseqüència. 

 

El Sr. CORONAS li diu a la Sra. Esteller que no és a la Comissió per defensar la CUP, que no 

hi és en aquests moments i no es pot defensar, però diu que ja s’ho faran, perquè no és el seu 

problema. Diu que si la CUP ha de dir alguna cosa ja ho diran ells. Aclareix que els regidors 

d’ERC no són interlocutors de la CUP, sinó que parlen com a Esquerra Republicana de 

Catalunya.  

Tanmateix, fent servir el símil del foc, indica que davant d’un incendi es pot agafar un extintor 

o bé tirar-hi benzina. I té la sensació que el PP vol tirar-hi benzina, una sensació tan respectable 

com l’opinió de la Sra. Esteller. 

Comenta que aquesta proposició el que ve a dir és que qualsevol que qüestioni un servei públic 

l’està desprestigiant, i considera que això no és així. 

D’altra banda, diu que possiblement a la Sra. Esteller li hauria molestat que ERC, arran de 

veure un documental al canal 33, qüestionés l’actuació de la Guàrdia Civil a Tarajal, en què van 

morir 15 persones que intentaven arribar a Espanya. Constata, doncs, que res és perfecte, i diu 
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que es pot posar la crítica en diferents objectius o en diferents persones en funció de l’actuació 

que tenen. 

Aclareix que no comparteix en absolut l’opinió de la CUP respecte a la policia, i per això pot 

dir alt i clar que ERC dona suport a la Guàrdia Urbana. Afegeix que creu en el bon servei que fa 

aquest cos i en la seva funció. Però reitera que res és perfecte i tot és millorable. Insisteix que es 

pot treballar per millorar les coses o es pot aprofitar un incendi que ha provocat un grup que no 

és present a la sala i tirar-hi benzina. Pensa que en aquest cas és poc responsable des del seu 

punt de vista, tot i que opina que és molt respectable. 

 

El Sr. RECASENS diu que el que fa el govern ja ho ha dit al llarg de la sessió i no ho reiterarà. 

Aclareix que qui es va manifestar el dia anterior va ser una plataforma en què hi havia un 

sindicat de la Guàrdia Urbana, però que també hi havia policies del Cos Nacional de Policia, 

dels Mossos d’Esquadra, etc., per tant, és una plataforma transversal. Considera que qui 

polititza o instrumentalitza aquesta manifestació del dia anterior està fent un flac favor a la 

policia i va contra el manifest que ha llegit el Sr. Sierra. Constata que aquest manifest no és 

contra la CUP, sinó que és un manifest seriós que fa una sèrie de demandes molt importants, 

que van molt més enllà d’aquesta bipolarització que estableix el PP. Pensa que cal escoltar el 

que diu aquest manifest i superar aquesta falsa dicotomia a què se l’està portant, perquè 

ridiculitza la feina de la policia, la manifestació i el manifest, que ell es pren molt seriosament. 

Opina que a la Guàrdia Urbana i al sistema policial en general li calen polítiques públiques i no 

instrumentalització política, vingui d’on vingui.  

 

El Sr. Badia expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del 

PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de 

C’s, el Sr. Coronas expressa el vot contrari d’ERC i la Sra. Esteller expressa el vot favorable 

del PP. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/5373) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Primer.- Reprovar l’actitud del Conseller delegat de TMB, Enric Cañas, en 

no respondre a les sol·licituds d’un membre del Consell d’Administració quan avisant, amb més 

d’un mes d’antelació, va expressar-li la incompatibilitat existent per assistir a les reunions del 

Consell d’Administració i de la Comissió de Presidència. Segon.- Requerir al Govern i a la 

Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona a garantir la compatibilitat horària en els ens 

on els representants dels grups municipals hi són presents (Ajuntament, AMB, Diputació, 

Consell Comarcal), fent possible la seva assistència. 

 

Es retira. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

12.-  (M1519/5408) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de defensar i exercir 

l’autonomia local, també en l’àmbit de les consultes populars, per tal de donar respostes 

eficients a les necessitats de la ciutadania. 2. Sol·licitar al govern espanyol que promogui la 

modificació de l’article 71 de la llei 7/1985, de 25 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, en el sentit que es suprimeixi l’incís “y autorización del Gobierno de la Nación” i de tota 
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aquella altra normativa que així ho contempli directa o indirectament. 3. Sol·licitar al govern 

espanyol que realitzi els tràmits necessaris per a la ratificació del Protocol Addicional a la Carta 

Europea de l’autonomia local aprovada pel Consell d’Europa en Utrecht el 16 de novembre de 

2009. 4. Comunicar a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 

Catalunya i la Federación Española de Municipios y Provincias, l’adopció d’aquest acord, 

perquè promoguin que els ajuntaments associats adoptin resolucions semblants. 

 

Es retira. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

13.-  (M1519/5402) Que se’ns lliurin les dades de tot l’any 2016 relatives als indicadors que recull 

l’informe entregat a la Comissió de seguiment de l’aplicació de l’Ordenança de Mesures per 

Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic de Barcelona. 

 

El Sr. FORN explica que el 10 de gener de 2017 va tenir lloc la comissió de seguiment de 

l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic. 

Comenta que les dades que es van lliurar als grups llavors eren de l’octubre de 2016, per tant, 

tenien les dades només fins al setembre de 2016. Demana, doncs, que, tal com es va acordar, 

durant aquest mes de gener es lliurin les dades de 2016 completes. 

Vol refermar en aquesta Comissió que l’acord que es va prendre en la comissió de seguiment 

sigui acceptat i que durant els 15 dies següents els grups tinguin aquesta informació que 

completaria la informació que es va lliurar als grups el 10 de gener. 

 

El Sr. ASENS accepta el prec en la línia de l’acord que es va prendre en la comissió de 

seguiment. Comenta que es farà entrega d’aquestes dades en el mateix moment en què se’n 

disposi, que previsiblement serà el mateix mes de gener o, com a màxim, a principis de febrer. 

 

El Sr. FORN agraeix l’acceptació del prec. 

 

Es dóna per tractat. 

 

14.-  (M1519/5403) Que se’ns lliuri, en aquesta mateixa comissió, una valoració districte per 

districte del nombre de furts que s’han produït a la ciutat de Barcelona els anys 2015 i 2016. 

 

El Sr. FORN demana que es lliuri una avaluació districte per districte del nombre de furts que 

s’han produït a la ciutat de Barcelona els anys 2015 i 2016. 

 

El Sr. RECASENS diu que es pot comprometre a facilitar desagregat per districtes les dades 

que demana el Sr. Forn sense cap problema. Tanmateix, diu que si el prec es refereix al fet que 

es lliuri en format d’aquesta mateixa Comissió, no hi té cap problema, però que si el Sr. Forn 

demana que es lliuri en aquesta sessió concreta, la resposta és que no li ho pot facilitar encara, 

en primer lloc, perquè s’han de debatre en el marc de la Junta Local de Seguretat, s’han de fer 

públiques, i això es fa coordinadament amb la Direcció General de la Policia i el Departament 

d’Interior, i, per tant, el conseller d’Interior també vol fer una roda de premsa explicant les 

dades de tot Catalunya. Pensa que això s’hauria de fer en un ordre lògic i cronològic, que és, 

primer, la Junta de Seguretat, i després, un cop la Junta de Seguretat hagi debatut les dades, fer-

les públiques per part de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona. 
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Es compromet, però, a facilitar desagregades per districte les dades que el Sr. Forn demana. 

 

El Sr. FORN diu que si li pot facilitar això li agrairia molt, i pregunta també quan està previst 

que es reuneixi la Junta de Seguretat per debatre aquestes dades. 

 

El Sr. RECASENS contesta que a principis de febrer. 

 

El Sr. BADIA diu que si s’accepta el format que ha dit el comissionat accepta el prec. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

15.-  (M1519/5394) Quines mesures es prendran davant les últimes agressions sexuals a la zona del 

Front Marítim i sobre tot quines mesures de prevenció i protecció hi ha previstes implantar? 

 

El Sr. SIERRA pregunta quines mesures adoptarà el govern municipal respecte a les agressions 

sexuals que hi ha hagut en la zona del Front Marítim i quines mesures de prevenció i protecció 

té previst implantar. 

 

El Sr. RECASENS comenta que, pel que fa a les circumstàncies del Front Marítim, que tenen a 

veure amb una concentració molt alta de locals d’oci nocturn i una oferta lúdica i un consum 

d’alcohol derivats d’un determinat model de turisme, el govern n’és molt conscient. Informa 

que la Guàrdia Urbana està treballant les queixes veïnals que s’han produït, que es manté un 

servei de civisme nocturn, que es treballa coordinadament amb els Mossos d’Esquadra i que 

s’efectuen reunions de coordinació periòdiques. 

Afegeix que, a més d’aquest treball policial que ja està en marxa i que està coordinat amb els 

Mossos d’Esquadra, la Regidoria de Feminismes i LGTBI està treballant diverses vessants. 

Comenta que es fan i es faran campanyes contra la violència masclista per sensibilitzar la 

ciutadania de la zona; se situarà en la zona del Front Marítim en horari nocturn a partir del maig 

de 2017 un espai municipal que informarà sobre els temes de prevenció i atenció en casos 

d’assetjament sexual; s’elaborarà un protocol d’actuació per a casos d’assetjament sexual que 

inclogui els diferents actors que hi ha a la zona, i aquest protocol ajudarà i orientarà les víctimes 

i ajudarà a perseguir les agressions formant diversos professionals. 

Explica que aquestes actuacions no tan sols es faran en el Front Marítim, sinó que es replicaran 

i s’ampliaran a les Festes de la Mercè o en altres espais festius nocturns de la ciutat. Indica que 

totes aquestes actuacions relacionades amb l’oci nocturn formaran part d’una estratègia de més 

ampli abast amb la idea de diagnosticar i prevenir els casos d’assetjament sexual que es 

produeixin a l’espai nocturn. En altres paraules, comenta que, a més de la feina policial que 

s’està fent amb els Mossos d’Esquadra i la Regidoria de Feminismes i LGTBI, es faran 

campanyes per sensibilitzar i intentar disminuir aquest fenomen a la zona portuària. 

 

El Sr. SIERRA agraeix les paraules del comissionat, i confia que sigui un bon planejament per 

evitar aquest problema a la ciutat. Agraeix també que sigui de més ampli abast i també a altres 

zones de la ciutat. 

 

Es dóna per tractada. 
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16.-  (M1519/5395) Quin és el contingut i l’objectiu del protocol anunciat per als desallotjaments 

extrajudicials i quin es el termini per a la seva elaboració? 

 

El Sr. SIERRA, en relació amb el protocol que s’ha anunciat per part del govern municipal per 

als desallotjaments extrajudicials, pregunta quin és el termini i els extrems de l’aprovació 

d’aquest protocol. 

 

El Sr. ASENS explica que aquest protocol s’està acabant d’acordar amb totes les àrees 

afectades i està previst que es publiqui al llarg del primer trimestre del 2017. Comenta que té 

com a objectiu coordinar les diferents àrees –habitatge, seguretat, serveis socials i districtes– a 

l’hora de fer front al creixement d’aquest tipus de coaccions immobiliàries. Diu que per això 

també es vol reforçar la feina amb la fiscalia. Indica que, de fet, es vol reactivar el conveni que 

hi havia amb fiscalia, ja que és un conveni que es va fer pel tema de les coaccions 

immobiliàries.  

Apunta que una de les idees d’aquest protocol és fer una formació específica per poder detectar 

quan es produeixen o no aquests casos, perquè és un fenomen que, des del punt de vista jurídic, 

no és fàcil d’identificar. Diu que el mobbing en general es pot perseguir per la via 

administrativa o per la via penal, però és un fenomen que requereix una certa especialització 

jurídica per saber en quins casos hi ha comportaments antijurídics i quins són dintre de la 

legalitat. 

 

El Sr. SIERRA no sap si ho haurà de fer arribar al més aviat possible al Sr. Bosch, que sembla 

que ha tingut un intent d’okupació del seu habitatge. S’alegra que no s’hagi dut a terme i que no 

hagi hagut de defensar els seus drets. Especifica que no és coaccionar algú, sinó defensar els 

seus drets. 

Demana que Barcelona deixi de ser una ciutat «okupa friendly» i que el govern es preocupi per 

les okupacions des del minut 1 i quan el propietari apareix i vol recuperar la seva propietat. Diu 

que el govern no pot fer un protocol per continuar protegint els seus amics i seguir protegint les 

okupacions, que, en canvi, han deixat d’existir o han baixat molt en poblacions limítrofes a 

Barcelona. Destaca que Barcelona té una alcaldessa que ha estat okupa i que surt en un vídeo 

okupant un habitatge. Recorda que la Sra. Colau en un primer moment ja va dir que només 

compliria les normes que li semblessin justes. Diu que d’aquesta manera qualsevol dia li pot 

tocar al Sr. Bosch o a un membre del govern que també té propietats immobiliàries. Pensa, 

doncs, que cal actuar. 

Està d’acord amb el Sr. Asens en una cosa: que cal una especialització jurídica respecte a aquest 

tema. També es compromet a fer-li arribar al president del Grup Parlamentari de Ciutadans en 

el Congrés dels Diputats que es faci una modificació en el Codi penal perquè el cas de 

l’okupació deixi de ser un delicte privat i sigui un delicte semipúblic, i que, quan una persona té 

una greu pertorbació de la seva convivència, també ho pugui denunciar perquè serà afectada per 

una okupació. 

 

El Sr. ASENS diu que el Sr. Sierra barreja moltes coses, ja que el delicte d’usurpació ja existeix 

en el Codi penal del 2005. En relació amb el que li va passar al Sr. Bosch, creu que estarien 

davant d’un delicte de violació de domicili.  

Reconeix, però, que el preocupa un fenomen que s’està produint a Barcelona i a altres ciutats, 

que són les okupacions executades per màfies i que s’aprofiten de la situació de vulnerabilitat 

de les famílies i fan relloguers posteriors. Informa que per això també s’està col·laborant amb 

els Mossos per treballar en aquesta línia. 

Comenta que tots són fenòmens molt diferents, que tenen abordatges diferents. Explica que en 

aquest protocol es vol evitar que hi hagi comportaments antijurídics d’assetjament físic, 
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psicològic per utilitzar la via de fet. Indica que hi ha uns mecanismes que estableixen els 

aparells judicials, als quals els ciutadans han de recórrer quan es troben en una situació 

d’aquestes, i no agafar-se la justícia pel seu compte. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/5381) Quins han estat els motius pels quals els membres de l’Associació per a la 

Integració Laboral -Policia Local amb Discapacitat no han format part de la Comissió Tècnica 

per a l’estudi de les possibilitats de compatibilitzar la situació d’incapacitat permanent amb la 

condició de funcionari públic en actiu, com a membres permanents, tal i com es va demanar el 5 

de febrer de 2016 i en reiterades ocasions en el fòrum de la Comissió de Presidència, com 

tampoc ho han estat les forces sindicals? Quins han estat els criteris de selecció? 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que, un cop presentat l’informe de la Comissió Tècnica i que el 

govern se l’agafa com a seu, veu que entre els integrants no hi ha els membres de l’Associació 

per a la Integració Laboral - Policia Local amb Discapacitat (AIL-POLD), tal com es va 

demanar el 5 de febrer de 2016 en una carta dirigida al Sr. Pisarello signada per tots els grups, 

exceptuant la CUP. 

Explica que el motiu d’aquesta petició era evitar el menysteniment que s’està produint amb les 

veus discordants amb la postura del consistori, que són veus com les d’AIL-POLD o els 

sindicats. Troba indignant que no formin part de la permanent. Pensa que això de fer-los venir 

un dia perquè facin la seva exposició i no tenir-los en compte per a res no és manera de fer les 

coses, i menys encara d’aquells que diuen que són nova política. Destaca que és una nova 

política que no tan sols menysté les persones afectades, sinó que també ho fa amb la síndica, 

que s’ha pronunciat a favor de les reivindicacions dels agents amb incapacitat. 

Considera que l’Ajuntament no vetlla pel dret al treball dels agents de la Guàrdia Urbana en 

situació d’incapacitat. Indica que el consistori és restrictiu perquè vol ser-ho i perquè no vol 

canviar les coses. Opina que el govern té aquests agents oblidats, menystinguts i silenciats, i no 

sap veure els avantatges que això també implicaria per al mateix cos. Lamenta que el govern 

mantingui aquesta actitud immobilista que el mateix grup que governa, abans d’arribar al 

govern, va dir que volia canviar. 

Per això pregunta quins han estat els motius pels quals els membres de l’Associació per a la 

Integració Laboral - Policia Local amb Discapacitat no han format part de la Comissió Tècnica. 

 

El Sr. BADIA explica que la Comissió es va constituir al març de 2015, en l’anterior mandat, i 

que al gener de 2016 ja es va informar tots els membres que formaven la Comissió i es van 

convocar tots els grups al febrer de 2016 per explicar-los com seria el procés en què es 

desenvoluparia aquest treball. Comenta que era un decret d’alcaldia que donava diferents 

encàrrecs, com ara que s’analitzés el marc d’aplicació del procés de declaració d’incapacitat 

permanent de les persones del cos de la Guàrdia Urbana, que s’analitzessin les diferències amb 

els cossos de seguretat d’altres administracions i que es determinessin possibles contradiccions 

existents. 

Recorda que el govern va comentar, en aquesta reunió amb tots els grups, que li semblava que 

seguia sent vàlid aquest mateix encàrrec que ja s’havia dictaminat i va donar un marge d’uns 

dies perquè es fessin arribar propostes d’entitats o col·lectius que es cregués interessant que 

poguessin fer ponències en el marc d’aquesta Comissió. Diu que es va proposar aquesta entitat i 

que aquesta va fer la ponència el 25 de febrer de 2016. Comenta que actualment estan en un 

procés de tancament d’aquest informe a l’espera de fer reunions amb tots els grups que vulguin 
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fer noves aportacions a aquest informe tècnic i poder-lo traslladar al més aviat possible a una 

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

 

La Sra. CAPDEVILA entén que amb voluntat tot es pot canviar. Indica que quan va dirigir la 

carta al Sr. Pisarello no va dir que no es pogués fer. Comenta que el seu Grup simplement 

demanava que aquests agents formessin part de la Comissió Tècnica, però ningú va contestar 

dient que no es podien convocar. No s’acaba de sentir contestada en la seva pregunta. Torna a 

preguntar per què no es va convidar aquests agents a participar a la Comissió Tècnica. 

 

El Sr. BADIA diu que la Comissió s’ha tancat i que s’ha tardat un any a fer arribar aquest 

element. Recorda que en aquell moment es va informar de com estava definit el procés i el 

govern no va rebre cap altre requeriment perquè s’introduís això. Comenta que es va explicar 

que hi hauria una ponència i ningú no va dir que semblava erroni que es pogués fer una 

ponència. Diu que sembla que al cap d’un any es vol refer allò que s’ha anat parlant en les 

diferents reunions. Reitera que es va informar els grups de com seria el procés i ningú no va 

demanar que el procés es fes d’una manera diferent. 

 

Es dóna per tractada. 

 

18.-  (M1519/5382) Quin és el capteniment del Govern municipal sobre l’escenificació, en una de les 

carrosses de la Cavalcada de reis organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, on es simulava 

una doma a una dona disfressada de lleó? 

 

La Sra. CAPDEVILA comenta que a la cavalcada de Reis del 5 de gener a Barcelona, 

organitzada per l’Ajuntament, es va poder veure una carrossa, concretament la del Circ Raluy, 

que escenificava una escena de doma de lleons, en què qui feia de lleó era una dona. 

Pregunta per què l’Ajuntament va permetre aquesta actuació i què pensa el govern sobre això. 

Manifesta que el seu Grup troba lamentable que l’Ajuntament permeti actuacions en què hi hagi 

imatges vexatòries envers les dones i s’hi simuli maltractament animal. Pensa que l’Ajuntament 

ha de ser garant dels drets humans, i diu que no es pot permetre que es contractin certs 

espectacles. Assenyala que Barcelona és una ciutat lliure de maltractament animal i, per tant, li 

sembla increïble que el govern actual permeti certes actuacions. Pregunta com pot ser que, 

després de tants plans feministes i prohibint els animals al circ, l’Ajuntament permeti un 

espectacle així. Diu que no vol que es transmetin aquests valors de masclisme i maltractament 

animal als infants de la ciutat. Per tant, mostra el seu més absolut rebuig a aquest espectacle i al 

govern per haver-ho permès, i formula la pregunta. 

 

El Sr. OVIEDO explica que la cavalcada organitzada per l’Institut de Cultura sempre vol tenir 

una mirada artística, i per això aquest any s’hi van convidar diferents artistes de la ciutat, 

escoles de dansa com La Veronal, Guillem Albà amb el seu grup Marabunta, etc. Comenta que, 

entre d’altres coses, el govern va obtenir l’oferiment per part del Circ Raluy de participar-hi. 

Explica que el Circ Raluy fa més de 4 generacions que es dedica al circ i que es troba 

actualment al Moll de la Fusta, seguint les normatives municipals, sense agredir cap ciutadà, i 

amb una particularitat: és dels pocs circs que recupera l’estil clàssic. Assenyala que les seves 

carrosses són un autèntic patrimoni per a la ciutat, i explica que el govern va creure convenient, 

sobretot perquè ho oferien de manera gratuïta, que participessin a la cavalcada. 

Informa que, un cop l’equip artístic de l’ICUB va veure tot l’espectacle i el que oferien, i des 

d’un punt de vist de circ clàssic, els va semblar més que oportú que els nens i nenes de la ciutat 

poguessin veure aquest patrimoni del Circ Raluy. Comenta que la doma clàssica forma part del 

circ clàssic, i diu que sota cap concepte es va entendre que suposés res agressiu respecte a les 
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dones, perquè, evidentment, el Circ Raluy, amb 4 generacions té el respecte de tota la professió.  

Apunta que, 12 dies després d’haver-se produït la cavalcada, a l’IRIS no s’ha detectat cap 

queixa ciutadana respecte a aquest tema, sinó que la cavalcada ha tingut força reconeixement. 

Tanmateix, diu que, si algú s’ha sentit ferit sobre el que va passar, des de l’Institut de Cultura 

demana disculpes. Creu, però, que el respecte per part de l’Ajuntament i de tota la professió al 

Circ Raluy ha d’anar per endavant. 

 

La Sra. CAPDEVILA constata que el govern ja té la primera queixa, la del Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. No entén com el Sr. Oviedo pot permetre que hi hagi un 

senyor disfressat de domador i una senyora disfressada de lleó i que el senyor li vagi clavant 

fuetades, ja que pensa que això és un missatge masclista –perquè és una dona la que va 

disfressada– i de maltractament dels animals. Creu que com a mínim l’Ajuntament i l’ICUB 

haurien de reconèixer que se’ls va colar això i demanar disculpes. Remarca que aquest 

espectacle el veuen milers de nens de Barcelona, i el Sr. Oviedo compara aquesta escenificació 

del Circ Raluy amb uns grups de dansa que a ella li van semblar fabulosos, tal com demostra un 

tuit que va fer en què felicitava l’Ajuntament pels grups de dansa de la cavalcada. Troba 

lamentable que l’Ajuntament de Barcelona no reconegui un error en la desfilada d’aquesta 

carrossa. 

 

El Sr. OVIEDO reitera que, si algú s’ha sentit ferit per aquest tema, demana disculpes des de 

l’ICUB. Tanmateix, vol fer palès que el Circ Raluy fa una feina extraordinària des de fa 4 

generacions i que es pot veure al Moll de la Fusta. Comenta que el que fa el Circ Raluy en cap 

cas no ha ferit mai la sensibilitat de ningú. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/5385) Quins són els criteris i propòsits del Govern municipal a l’hora d’elaborar una 

nova Ordenança de Convivència? 

 

La Sra. ESTELLER recorda que el govern va anunciar uns dies enrere a la Comissió de 

Seguiment de l’Ordenança de Convivència que tenia previst modificar-la. Vol saber amb quins 

criteris i amb quin propòsit es vol modificar aquesta Ordenança, tenint en compte que la 

preocupa enormement que en els darrers anys s’ha deteriorat molt la convivència, que han 

augmentat les conductes incíviques, cosa que comporta una limitació i una vulneració dels drets 

de la resta dels ciutadans, que veuen coartada la seva llibertat, i es produeix un augment de la 

sensació d’inseguretat. 

 

El Sr. ASENS diu que, tal com es va explicar en la Comissió de Seguiment, s’ha encarregat un 

informe de diagnosi de l’aplicació de l’Ordenança per veure quin grau d’efectivitat i quines 

zones fosques té a l’hora de poder millorar-la, cosa que té a veure amb la idea de fer un nou 

pacte de convivència que reculli les modificacions que hi ha hagut en les lleis, com ara en la 

Llei de seguretat ciutadana, i també incorpori el que estableixen les sentències que s’han 

produït. 

Indica que, quan es tingui aquest informe, el primer que farà el govern és compartir-lo amb els 

grups per, a partir del diagnòstic, veure com s’encara aquesta reforma, atès que la mateixa 

Ordenança ja preveu en el seu text que s’ha de reformar. Entén que el context actual ha canviat i 

han aparegut nous problemes i nous fenòmens. Afegeix que, pel que fa a l’abordatge de 

determinats fenòmens, es vol veure fins a quin punt ha estat efectiu. Informa, doncs, que quan 
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arribi el moment s’obrirà un debat amb els grups i un debat social per veure en quins aspectes 

concrets es pot mantenir l’Ordenança i en quins es pot modificar. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que el Grup Popular sempre ha manifestat la necessitat de 

modificar aquesta Ordenança per clarificar més algunes tipologies de conductes, clarificar més 

quines són susceptibles de sanció i donar més instruments perquè sigui més efectiva. Indica que 

aquest és un dels objectius i que per aquest motiu el PP va presentar en el seu moment una 

proposta d’Ordenança alternativa. 

La sorprèn en aquest cas la decisió del govern els últims mesos i algunes declaracions per part 

de l’alcaldessa en què deia que no tenia previst aplicar l’Ordenança, que l’Ordenança era molt 

exigent, etc. La preocupa aquesta actitud a l’hora de fer una modificació. Li sembla bé que hi 

hagi un informe que avaluï l’aplicació de l’Ordenança, però també vol saber quin és el punt de 

partida del govern a l’hora de modificar-la, si és un punt de partida per flexibilitzar, per 

debilitar algunes tipologies que actualment són sancionades, o bé si és per clarificar 

l’Ordenança, que els tipus estiguin més clars i que veritablement sigui molt més útil perquè la 

gent compleixi amb les normes de convivència, cosa que vol dir que tothom sigui correcte en 

l’ús de l’espai públic per no perjudicar els altres. Destaca que cada vegada que hi ha una 

infracció o una alteració s’està perjudicant una altra persona, que també té el dret de descansar o 

de poder circular en llibertat sense que hi hagi cap tipus d’amenaça ni per a ell ni per a la seva 

família. Afegeix que, si s’enforteixen alguns grups que generen molèsties o se’ls empara o no 

se’ls sanciona, també s’està perjudicant els altres. 

Reitera que vol saber el punt de partida del govern, perquè ja sap que hi ha d’haver d’estudis, 

etc., però vol saber quin és el criteri polític del govern. 

 

El Sr. ASENS indica que el punt de partida estarà determinat pel diagnòstic que es faci. 

Comenta, però, que es busca garantir l’ús universal de l’espai públic, evitar usos excloents i 

afavorir usos compatibles. Assenyala que es busca també tenir una atenció i consideració 

especial als col·lectius amb risc d’exclusió social, i que per això s’incrementaran les 

intervencions d’ordre social, considerant que la sanció és l’últim recurs, quan fracassen altres 

mitjans, per resoldre determinats problemes. 

Diu que no recorda aquestes declaracions de l’alcaldessa sobre que no s’aplicaria l’Ordenança. 

Indica que l’Ordenança s’està aplicant, perquè és la norma que està vigent i fins que no n’hi 

hagi una altra s’ha d’aplicar aquesta en els termes actuals. 

 

Es dóna per tractada. 

 

20.-  (M1519/5386) Per quins motius no va haver presència institucional de la Guàrdia Urbana, el 

Cos Nacional de Policia, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil i Forces Armades al Festival de la 

Infància, i es va permetre la presència de la Plataforma Proseleccions Catalanes, i qui va 

prendre la decisió? 

 

La Sra. ESTELLER vol saber els motius pels quals no hi va haver presència en el Saló de la 

Infància ni de l’exèrcit, ni del Cos Nacional de Policia, ni dels Mossos, ni de la Guàrdia Urbana, 

ni de les forces armades, i, en canvi, sí que es va permetre que hi fos la Plataforma Pro 

Seleccions Esportives Catalanes. 

Destaca que aquesta plataforma és una plataforma política, que té per objectiu promoure la 

independència a través de l’esport. 

Pregunta, doncs, per què es va polititzar el Saló de la Infància i es va vetar la presència de les 

forces armades i de la policia, tenint en compte que fan activitats que són molt atractives per 

actuar amb un dels objectius que té aquest Saló, com ara promoure el civisme i que els nens que 
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hi assisteixen, a part de jugar i tenir activitats d’oci, puguin tenir unes activitats que els 

aproximin al que és la realitat i al que fa la policia i els cossos de les forces armades. 

 

La Sra. ANDRÉS comenta que per donar resposta a aquesta pregunta farà lectura de les 

paraules que va dir la mateixa alcaldessa, que presideix la Fira. Es remet a la intervenció del dia 

anterior sobre què és la Fira i com s’organitza la Fira. Indica que l’alcaldessa, com a resposta a 

la pregunta de la no presència de l’exèrcit i cossos de seguretat al Saló de la Infància, va dir que 

no respon en absolut a cap veto ni decisió personal ni de cap membre del govern, sinó que és en 

coherència amb el Plenari municipal de Barcelona, en què es va aprovar una declaració 

institucional en contra de la presència de les forces armades en certàmens educatius, i també 

una resolució al Parlament de Catalunya que va donar llum verda a una moció en aquest mateix 

sentit. 

Constata que la Sra. Esteller fa un paral·lelisme i diu que, en canvi, sí que es va permetre la 

presència de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, que tenen per objecte promoure 

l’esport, que no la independència. Comenta que la selecció va repartir uns díptics de mà en mà i 

que els membres executius del Consell d’Administració i del Comitè Executiu de la Fira han dit 

que aquest fet trencava el principi de la Fira de ser neutral ideològicament, i que, per tant, 

aquest fet, que és lamentable, no es tornarà a donar perquè es prendran mesures per tal que no 

sigui així. 

 

La Sra. ESTELLER diu que el govern té una voluntat política per tal que les seleccions 

esportives estiguin presents a la Fira, però que aquestes no promouen l’esport, sinó que utilitzen 

l’esport com a objectiu per promoure la independència. Destaca que aquesta Plataforma és una 

entitat política i el govern ho sap. 

Recorda que els díptics que lliuraven deien «l’esport per la independència». Li pregunta a la 

Sra. Andrés si creu que els nens han de rebre aquesta informació. Reitera que el govern veta 

l’exèrcit i els cossos policials, quan són els garants de la llibertat i la seguretat dels ciutadans i 

hi han estat sempre. Pregunta si al govern el molesta que els nens vegin atractives aquestes 

activitats, que són les que tenien més èxit dins del Saló de la Infància.  

Comenta que quan la Guàrdia Urbana participava al Saló de la Infància també donava seguretat 

vial, i era molt atractiu. Pensa que el govern no vol que aquests cossos hi tinguin presència, 

perquè el molesta que els nens s’hi aproximin i facin activitats. No sap quina mania té el govern 

amb els cossos que garanteixen la llibertat de tothom, tant la de la Sra. Andrés com la seva. 

Indica que les forces armades treballen intensament a Catalunya, a la resta d’Espanya i a fora en 

més de 15 missions perquè la Sra. Andrés pugui gaudir d’aquesta llibertat. Es queixa que, en 

canvi, l’alcaldessa considera aquestes forces com a enemics pràcticament i no vol que siguin a 

prop ni del Saló de l’Ensenyament ni del Saló de la Infància. Reitera que, gràcies a aquestes 

forces, l’alcaldessa, la Sra. Andrés i tothom pot gaudir de la llibertat, perquè ells treballen amb 

professionalitat per la seguretat dels ciutadans, i més davant de les amenaces terroristes. 

Insisteix que, en comptes d’agrair aquest servei, se’ls veta i se’ls tracta com si fossin enemics. 

Demana, doncs, a la Sra. Andrés que els defensi. 

 

La Sra. ANDRÉS reitera que no és una decisió de l’alcaldessa, sinó que és una declaració 

institucional que requereix una majoria qualificada de l’Ajuntament, que aquesta declaració la 

té, i una resolució del Parlament que també té majoria. Diu que la Sra. Esteller, que és tan 

respectuosa amb les institucions, entendrà que s’ha de respectar el que decideix una majoria, ja 

que en això consisteix la democràcia. 

Diu que són majories que el govern respecta i que tothom ha de respectar perquè és el sistema 

democràtic actual. Aclareix que al govern no el molesta en absolut veure forces armades ni de 

seguretat, perquè, entre d’altres coses, la Guàrdia Urbana participa en molts programes a totes 
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les escoles de la ciutat i en moltes activitats infantils, i té presència a totes les festes, fires i 

esdeveniments destacats de Barcelona. Explica que la festivitat dels Tres Tombs de Sant 

Andreu d’uns dies enrere la va obrir la Guàrdia Urbana muntada. Indica que el govern no 

amaga res, sinó que respecta el que s’ha decidit entre tots: que no hi hagi presència d’aquests 

cossos en els salons en què està implicada la infància. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/5374) Sol·licitem conèixer quines són les mesures sancionadores que s’han pres 

finalment en relació als dos agents de la Guàrdia Urbana que es van veure relacionats amb una 

suposada agressió a un motorista a l’Arrabassada el passat 15 d’agost (existeix un vídeo dels 

fets), tenint en compte que se’ls havia obert un expedient molt greu i se’ls havia suspès 

cautelarment? 

 

Es retira 

 

22.-  (M1519/5375) Un cop sabem que les externalitzacions de l’Ajuntament com a mínim cobreixen 

al voltant de 250 serveis, sent el 45% serveis necessaris per al funcionament del propi 

Ajuntament i que tot aquest volum de serveis externalitzats ocupa al voltant de 14.800 

treballadores i correspon a un import anual de 582 M euros, quins d’aquests serveis es planteja 

internalitzar d’aquí a l’acabament del mandat el Govern de Barcelona en Comú i el PSC? 

 

Es retira 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

  

Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/5383) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició atesa a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en data 20 d’abril de 2016 

amb el següent contingut: (M1519/3168) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció acorda: Que durant el període de convocatòria de 

subvencions, el Govern municipal habiliti a cada districte de la ciutat una oficina orientada a 

facilitar la informació, assessorament i suport a les entitats de cara a la tramitació de 

subvencions. 

 

La Sra. CAPDEVILA vol que s’informi de l’estat d’execució de la proposició el seguiment de 

la qual ha presentat. 

 

El Sr. PINDADO, pel que fa a les subvencions, creu que es parteix d’una confusió, perquè el 

que normalment demanen les entitats quan hi ha el procés de convocatòria de subvencions no és 

tant emplenar el formulari, cosa que és relativament fàcil, sinó que es tracta de saber quin és el 

projecte que han de col·locar dins del formulari. Indica que per fer el disseny de quin és el 

projecte que han de col·locar al formulari no n’hi ha prou que hi hagi una oficina que sàpiga 

emplenar formularis. Explica que el govern posa a disposició de les entitats tant als districtes 

com a Torre Jussana el personal especialitzat en cadascuna de les matèries sobre la qual l’entitat 

vol demanar subvenció, ja que no és el mateix demanar una subvenció per a una activitat 

cultural que per a una activitat que tingui un impacte en persones amb una determinada 
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vulnerabilitat. Diu que a l’hora de definir quins són els aspectes que s’han de col·locar dins el 

formulari cal saber com és el projecte, quines finalitats té, quins objectius planteja, quines 

activitats fa. Comenta que això s’ha de fer així perquè qui valora el projecte és algú que no 

coneix l’entitat i necessita estandarditzar al màxim aquests criteris.  

Conclou que, per això, a l’hora de plantejar de quina manera es dona suport a aquest tipus de 

col·lectius el govern s’ha estimat més fer el suport més personalitzat en funció de l’àmbit 

material d’actuació que tingui l’entitat, i informa que per ara això està funcionant bé per telèfon 

a Torre Jussana i també funciona bé en l’àmbit del districte. Comenta que ja s’han fet alguns 

actes. Apunta que ell mateix, una setmana abans, va ser en un acte a Torre Jussana on hi havia 

més de 100 persones. Remarca que ara per ara això funciona, però que si es troba que hi ha 

alguna dificultat en el funcionament s’intentarà veure com es pot millorar. Creu que es partia 

d’aquest error diferent, que no es tracta d’emplenar el formulari de la declaració, cosa que seria 

relativament fàcil perquè un funcionari administratiu hi podria ajudar, sinó que es tracta de 

convertir la intenció de l’entitat en alguna cosa que pugui ser intel·ligible per a un tercer que 

l’ha de valorar. 

 

La Sra. CAPDEVILA dona suport a la proposta del Sr. Sierra, perquè això d’haver de tombar-

se cada vegada enrere per mirar les persones que intervenen és molt pesat, sobretot perquè hi ha 

espais a la taula del davant de la sala. 

Diu que no entén res, perquè el govern aprova una proposició, de manera que vol dir que hi està 

d’acord. Recorda que la proposta del seu Grup era molt concreta, i és que, mentre duri el 

període de subvencions, a tots els districtes hi hagi una oficina oberta perquè les entitats s’hi 

puguin desplaçar per emplenar el formulari, ja que per emplenar-lo gairebé s’ha d’haver 

estudiat una carrera universitària. 

Diu que l’explicació del Sr. Pindado no li serveix en absolut, perquè recorda que el seguiment 

és si el govern ha complert amb el que demanava ERC, i pel que veu no ho ha complert. Torna 

a preguntar si, tal com demanava la proposició del seu Grup, hi ha una oficina oberta a cada 

districte de la ciutat. Demana que el govern no li vengui ara la pel·lícula que li ha semblat 

millor fer-ho d’una altra manera. 

 

El Sr. PINDADO diu que, si el concepte oficina és un despatx amb una taula, una cadira i una 

persona que atén aquest personal, això no existeix perquè no és només una persona concreta la 

que pot ajudar a fer aquest tràmit. Indica que, si el concepte oficina és el servei que dona suport 

perquè les entitats puguin emplenar aquests formularis, això sí que existeix. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/5387) 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. 
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La Sra. ESTELLER vol saber, pel que fa a la proposició respecte al reconeixement de la figura 

de Joan Antoni Samaranch, si el govern en aquest cas ha incorporat la llegenda que consta en 

l’escultura que Samaranch va donar a Barcelona amb motiu dels Jocs Olímpics. 

 

El Sr. VINYES explica que, de fet, la llegenda no s’ha tret mai de la base del monument i, per 

tant, no cal restaurar-la. Aclareix que el que passa és que la base que hi ha actualment en el 

monument és una altra base. Reitera que la llegenda mai es va esborrar perquè ell mateix va 

considerar que calia mantenir-la. 

Informa que, si no s’ha dipositat novament el pedestal en què hi ha la llegenda, és perquè s’està 

valorant que aquesta escultura vagi a un museu. Indica que s’està mirant el Museu Olímpic i de 

l’Esport Joan Antoni Samaranch, la qual cosa demostra que aquesta dignitat que demanava la 

proposició es manté sense cap canvi. Aclareix que s’està mirant si el lloc més oportú és el 

Museu Olímpic i de l’Esport que ha esmentat, o és el Muba o és el Museu Frederic Marès. Diu 

que la solució definitiva s’aplicarà quan s’hagin estudiat totes aquestes variants.  

Indica, però, que aquest tema no és una prioritat per al govern, tot i que li interessa. 

 

La Sra. ESTELLER lamenta que el Sr. Pisarello no sigui a la sessió, ja que és el primer tinent 

d’alcalde i fa moltes sessions que no hi assisteix. Ho vol denunciar, doncs. Es queixa que 

aquesta proposta, que va ser substanciada pel Sr. Pisarello, no la defensi ell i expliqui el motiu 

pel qual no compleix un acord d’aquesta Comissió, tenint en compte que es tracta d’una 

proposta aprovada amb els vots de Convergència i Unió, Partit Socialista, Ciutadans i Partit 

Popular. 

Diu que agrairia al comissionat de Memòria Històrica que no respongués amb el cinisme amb 

què ha respost. Considera que el comissionat ha de tenir respecte i ha de complir els acords que 

mana la Comissió. Lamenta el cinisme del Sr. Vinyes quan ha dit que no és la llegenda la que 

ha estat substituïda, sinó el pedestal. Reitera que la proposició aprovada demanava que es 

restaurés la llegenda gravada originàriament en la base de l’escultura. Demana que el govern no 

obri un altre debat dient que el govern encara ha de decidir on s’ubicarà aquesta escultura, ja 

que aquesta es troba a la seu de l’Ajuntament des de fa 20 anys. Recorda que l’escultura va ser 

donada en aquest sentit pel Comitè Olímpic Internacional amb Joan Antoni Samaranch com a 

president amb motiu dels Jocs Olímpics. Assenyala que fa pocs anys es va celebrar el 30è 

aniversari de la designació de Barcelona i que falta poc temps per celebrar el 25è aniversari de 

la celebració dels Jocs Olímpics. Pensa que és important que aquesta escultura sigui a la ciutat 

de Barcelona i que es restauri aquesta llegenda tal com es va acordar. Considera que el govern 

no ha d’estudiar emplaçaments diferents ni generar un debat addicional sobre si l’escultura ha 

d’estar ubicada a l’Ajuntament o en un altre lloc. Insisteix que el govern ha de complir els 

acords d’aquesta Comissió i no buscar debats, desacreditar la persona de Joan Antoni 

Samaranch i decebre l’interès de tots els ciutadans que estaven satisfets d’aquesta celebració 

dels Jocs Olímpics i com es va produir. 

 

El Sr. VINYES diu que el govern no té cap interès a obrir cap debat, perquè no hi ha debat 

possible. Considera que en aquest cas el que s’ha de fer és aplicar una decisió, i que la decisió 

del govern és justament mirar quina és la ubicació més adequada per a aquesta estàtua. Diu que 

si la Sra. Esteller vol més explicacions ha de fer les preguntes més concretes, i aleshores tindrà 

les respostes més adequades. Demana, però, que la regidora popular no comenci a tirar pilotes 

fora i a insistir en el fet que hi ha una desacreditació de la figura d’aquest personatge. 

Reconeix que el Sr. Samaranch ha estat des de fa molts anys una figura de debat, en un sentit i 

en un altre. Constata que això es reflecteix a l’interior de l’Ajuntament. 
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Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

25.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: - 

Ratificar el compromís de continuar treballant per a la construcció d’una pau duradora i 

sostenible a Colòmbia que prioritzi les víctimes i que sigui respectuosa dels drets humans i la 

justícia social. - Manifestar la nostra preocupació per l’augment de les amenaces, segrests, 

coaccions i assassinats dels defensors i defensores de drets humans. - Subratllar la necessitat de 

garantir la protecció als activistes socials que promouen la participació ciutadana, la democràcia 

i el respecte als drets humans a Colòmbia. - Expressar la nostra inquietud per l’afebliment de 

l’enfocament de gènere i del reconeixement de les propostes de les comunitats indígenes i 

afroamericanes com elements transversals i fonamentals en la construcció de la pau, que com a 

tals, han d’impregnar les lleis i els instruments que garanteixin la pau i el respecte als drets 

humans. - Reforçar el suport que l’Ajuntament de Barcelona dóna al procés de pau colombià 

per mitjà d’accions de cooperació per a la justícia global focalitzades en aquest procés, inclòs el 

suport a la Taula Catalana per Colòmbia i a totes les ONG que durant anys han estat treballant 

en el lloc de conflicte per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen. - Explorar 

vies per a poder aplicar el principi d’extraterritorialitat en les actuacions de l’Ajuntament de 

Barcelona, a través de mecanismes de compra pública que introdueixin criteris de 

responsabilitat internacional, i amb èmfasi particular sobre les que hagin tingut lloc a Colòmbia. 

 

 S’APROVA aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida pel Sr. Pisarello, amb el 

posicionament favorable de tots els Grups municipals excepte els de Ciutadans i del Partit 

Popular.  

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13 hores. 

 




