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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 20 de setembre de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 de setembre de 2017, s’hi 

reuneix la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ, sota la presidència de l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. Hi 

assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Asens Llodrà, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia 

Casas, Marilén Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Carmen Andrés Añón, Ángeles 

Esteller Ruedas, i Maria Rovira Torrens (en el punt 12), assistits per l’assessora jurídica, 

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

 

També hi és present l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau i la Sra. i els Srs.: Lola López Fernández, 

comissionada d’Immigració, Amadeu Recasens Brunet, comissionat de Seguretat i Frederic 

Ximeno Roca, comissionat d’Ecologia.  

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Francina Vila i Valls, Jaume Ciurana i 

Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Trini Capdevila i Burniol, Jordi Coronas i Martorell i Gerard 

Ardanuy i Mata. 

 

 

S’obre la sessió a les 10.30 h. 

 

El Sr. PISARELLO informa que han decaigut molts punts de l’ordre del dia per l’absència de 

tres forces polítiques. 

 

I)  Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 12 de juliol de 2017 i de les sessions 

extraordinàries de 7 d’agost i de 6 de setembre de 2017. 

 

S’aproven. 

 

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.-  (750/17) Del gerent municipal, de 10 de juliol de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació de serveis de procuradoria de l’Ajuntament 

de Barcelona i ens dependents, davant els òrgans jurisdiccionals i altres organismes públics de 

l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per als exercicis 2017-2018, i per un import 

de 160.000,72 euros. 

 

2.-  (716/17) Del gerent municipal, de 21 de juliol de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació del servei auxiliar d’atenció als usuaris de 
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la sala de consulta i préstec de l’Arxiu Municipal, per als exercicis 2017-2019, i per un import 

de 143.360,05 euros. 

 

3.-  (761/17) Del gerent municipal, de 21 de juliol de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació de serveis d’hostes/hostesses per a actes i 

visites organitzades a l’Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2017-2019, i per un import 

de 270.000,00 euros. 

 

4.-  (774/17) Del gerent municipal, de 21 de juliol de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació del servei per a la instal·lació, 

manteniment i desmuntatge de l’enllumenat nadalenc a determinades vies de Barcelona, per als 

exercicis 2017-2018, i per un import de 167.280,00 euros. 

 

5-  (888/17) Del gerent municipal, de 25 de juliol de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació dels serveis derivats de la Campanya de 

promoció i suport al comerç de proximitat “L’autèntic paper del Nadal 2017, per als exercicis 

2017-2018, i per un import de 211.750,00 euros. 

 

6.-  (0849/17) Del gerent municipal, de 26 de juliol de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i adjudica a Q Matic Sistemas, S.A. la contractació dels serveis de suport 

premium per a la gestió de les cues de les OAC’s, per als exercicis 2017-2018, i per un import 

de 27.588,00 euros. 

 

7.-  (20174289) Del gerent municipal, de 28 de juliol de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació per al subministrament d’escumogen per al 

SPEIS, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 48.400,00 euros. 

 

8.-  (0695/17) Del gerent municipal, d’1 de setembre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient per a la contractació del servei de gestió, impuls, 

dinamització i avaluació del Centre de recursos en drets humans a la ciutat de BArcelona, com 

un dels serveis de l’Oficina per la No Discriminació, per als exercicis 2017-2019, i per un 

import de 276.637,84 euros. 

 

9.-  (0786/17) Del gerent municipal, d’1 de setembre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i adjudica a Primion Digitek, S.L.U. la contractació del servei de manteniment 

dels rellotges de control de gestió de presència dels terminals per la captura de fitxatges i el 

programa de software de gestió horària Evalos CS, per als exercicis 2017-2018, i per un import 

de 30.170,42 euros. 

 

10.-  (149/2017) Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 Del gerent municipal, de 7 de setembre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i autoritza la 

despesa del contracte relatiu a l’assistència tècnica per al seguiment i coordinació de les 

actuacions de manteniment de l’espai urbà al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 

2017-2018, i per un import de 50.000,0 euros. 

 

11.-  (170100088) Districte de Nou Barris 

 Del gerent municipal, de 16 de juny de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i autoritza la 

despesa del contracte relatiu al desenvolupament del servei de suport a les comunitats de veïns i 

veïnes i espai públic al Districte de Nou Barris, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 

396.000,00 euros. 
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12.-  (170100181) Districte de Nou Barris 

 Del gerent municipal, de 7 de setembre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l’expedient de redacció del Pla de Mobilitat del Districte de Nou Barris, per als 

exercicis 2017-2018, i per un import de 75.564,50 euros. 

 

13.-  (20182000) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 7 de setembre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i autoritza la 

despesa del contracte relatiu als serveis auxiliars d’informació, atenció al públic, consergeria i 

altres serveis de suport a la seu del Districte de Sant Martí i al centre cívic de Can Felipa, per 

als exercicis 2018-2019, i per un import de 254.240,96 euros. 

 

14.-  (235/17) Del gerent municipal, de 10 de juliol de 2017, que adjudica a l’Asociación Comisión 

Católica Española de Migración (ACCEM) el contracte que té per objecte el servei 

d’assessorament i d’acompanyament jurídic als sol·licitants d’asil i refugiats al SAIER, per als 

exercicis 2017-2018, i per un import de 149.689,00 euros. 

 

15.-  (332/17) Del gerent municipal, de 10 de juliol de 2017, que adjudica a Edenred España, SA el 

contracte que té per objecte el subministrament i gestió de xecs restaurant per a conductors del 

Parc Mòbil de l’Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2017-2019, i per un import de 

72.242,00 euros. 

 

16.-  (2017/3) Del gerent municipal, de 27 de juliol de 2017, que adjudica a Websays Intelligence, 

S.L. el contracte relatiu al servei d’escola activa de xarxes socials, per als exercicis 2017-2018, i 

per un import de 101.640,00 euros. 

 

17.-  (20174037) Del gerent municipal, de 28 de juliol de 2017, que adjudica a Equihealth 

Veterinarios, SL el contracte que té per objecte l’assistència veterinària als cavalls i gossos de la 

GUB, adquisició de productes farmacèutics i sanitaris, altres prestacions i el servei de 

ferramenta dels cavalls, per als exercicis 2017-2019, i per un import de 183.920,00 euros. 

 

18.-  (608/17) Del gerent municipal, de 28 de juliol de 2017, que adjudica a Brainda Consulting, S.L. 

el contracte relatiu als serveis de suport per a la gestió operativa i evolució dels serveis de gestió 

d’actius de la Gerència de Recursos, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 61.407,50 

euros. 

 

19.-  (20171072) Districte de Gràcia 

 Del gerent municipal, de 7 d’agost de 2017, que adjudica a Projects&Facilities Management, 

SL el contracte del servei d’assistència tècnica a la programació, seguiment i reporting dels 

projectes del Districte de Gràcia, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 55.418,00 

euros. 

 

20.-  (1088/2017) Districte de Sant Andreu 

 Del Primer Tinent d’Alcaldia, de 28 d’agost de 2017, que aprova el contracte d’arrendament de 

la nau ubicada al passatge del Torrent Estadella, 11, per als exercicis 2017-2025, i per un import 

de 406.560,00 euros. 

 

21.-  De l’alcaldessa, de 17 d’agost de 2017, que declara activat el Pla de Protecció Civil Municipal 

en fase d’emergència. 
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22.-  (9/16) De l’alcaldessa, de 7 de juliol de 2017, que aprova el canvi de denominació de la plaça 

de la Hispanitat per la denominació de plaça de Pablo Neruda (Districte de l’Eixample). 

 

23.-  (76/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de juliol de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de cap de secció 1 (família 

General) adscrit a la Direcció de Serveis d’Inspecció de la Gerència Adjunta d’Urbanisme 

(Gerència d’Ecologia Urbana). 

 

24.-  (77/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de juliol de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 2 (família General) 

adscrit a la Direcció de l’Àrea del Contenciós de la Direcció dels Serveis Jurídics (Gerència de 

Recursos). 

 

25.-  (78/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de juliol de 2017, que convoca i 

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

adscrit al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria de la Direcció de Serveis Generals 

(Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi). 

 

26.-  (79/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de juliol de 2017, que convoca i 

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

Urbanístics i d’Obra) adscrit al Departament d’Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis 

de Llicències i Espai Públic (Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi). 

 

27.-  (80/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de juliol de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de cap de secció 2 (família 

General) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció (Gerència del Districte de 

l’Eixample). 

 

28.-  (81/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 14 de juliol de 2017, que convoca 

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

Serveis de Gestió i Administració) adscrit al Departament de Recursos Interns de la Direcció de 

Serveis Generals (Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi). 

 

29.-  (82/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 18 de juliol de 2017, que convoca 

i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projectes 1 

(família General) adscrit al Departament de Coordinació Tècnica de la Inspecció (Gerència 

d’Ecologia Urbana). 

 

30.-  (83/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 18 de juliol de 2017, que convoca 

i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 (família 

General) adscrit al Departament d’Operacions i Processos d’Atenció Especialitzada de la 

Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana (Gerència de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència). 

 

31.-  (84/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 18 de juliol de 2017, que convoca 

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

Serveis Jurídics) adscrit al Departament de Serveis Jurídics (Gerència del Districte de Ciutat 

Vella). 
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32.-  (85/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, d’1 d’agost de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió de dos llocs de treball de suport 4 (família 

General) adscrit a la Direcció de Serveis d’Assessorament Jurídic (Gerència de Seguretat i 

Prevenció). 

 

33.-  (86/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, d’1 d’agost de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 1 (família General) 

adscrit a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis Generals 

(Gerència de Recursos). 

 

34.-  (87/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, d’1 d’agost de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic 1 (família Serveis 

Urbanístics i d’Obra) adscrit al Departament de Projectes Urbans de la Direcció de Model Urbà 

(Gerència d’Ecologia Urbana). 

 

35.-  (88/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, d’1 d’agost de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de cap de secció 1 (família 

General) adscrit al Departament de Qualitat Ambiental (Gerència Adjunta de Medi Ambient i 

Serveis Urbans). 

 

36.-  (89/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, d’1 d’agost de 2017, que convoca i 

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

Urbanístics i d’Obra) adscrit al Departament de Projectes i Obres (Gerència Adjunta de 

Mobilitat i Infraestructures). 

 

37.-  (43/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de juliol de 2017, que convoca i 

aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc de treball de suport 3 (família 

General) adscrit al Grup polític “Regidor no adscrit”. 
 

38.-  (44/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 18 de juliol de 2017, que convoca 

i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc de treball de suport 3 

(família General) adscrit a la Direcció de Serveis de Drets dels Animals (Gerència d’Ecologia 

Urbana). 
 

39.-  (832/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de juliol de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un procés interadministratiu per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc 

de treball de cap de departament 1 (família General) adscrit al Departament de Programes del 

Temps i Economia de les Cures de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social, 

Solidària i Consum (Gerència de Presidència i Economia). 

 

40.-  (874/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 18 de juliol de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un procés interadministratiu per a la provisió, per concurs de mèrits, d’un 

lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis Jurídics) adscrit al Departament de Serveis Jurídics-

Secretaria de la Direcció de Serveis Generals (Gerència del Districte de l’Eixample). 

 

41.-  (920/2017) Del gerent de recursos humans i organització, d’1 d’agost de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un procés interadministratiu per a la provisió, per concurs de mèrits, d’un 

lloc de treball de gestor/a de projecte 1 (família General) adscrit al Grup de Relacions Laborals 

del Departament de Recursos Humans (Gerència de Seguretat i Prevenció). 
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42.-  (1/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 13 de juliol de 2017, que modifica el 

Tribunal del procés per a la cobertura de 120 places d’agent de la GUB, mitjançant oposició 

lliure. 

 

43.-  (407/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 13 de juliol de 2017, que modifica 

la composició de la Comissió de Selecció del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de 

treball d’auxiliar administratiu/va. 

 

44.-  (408/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de juliol de 2017, que designa 

com a membres del Tribunal qualificador per a la provisió de 60 places de TS Gestió, 

mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial. 

 

45.-  (812/2017) De l’alcaldessa, de 20 de juliol de 2017, que nomena personal eventual la senyora 

Silvia González Poncelas en el lloc de treball de suport 1 (família Serveis Suport Polític), amb 

nivell de destinació 22, règim de plena dedicació i adscripció al Grup Polític de Ciutadans. 

 

46.-  (870/2017) De l’alcaldessa, de 26 de juliol de 2017, que nomena personal eventual el senyor 

Joffre Villanueva Beltrán, en el lloc de treball de cap de departament 1 (família Serveis Suport 

Polític), amb nivell de destinació 26, règim de plena dedicació i adscripció a la tercera Tinència 

d’Alcaldia. 

 

47.-  (1091/2015) De l’alcaldessa, de 26 de juliol de 2017, que nomena funcionaris/àries de carrera, 

mitjançant oposició lliure, 100 places d’agents de la GUB. 

 

48.-  (824/2017) De l’alcaldessa, de 26 de juliol de 2017, que nomena funcionaris/àries de carrera, 

mitjançant concurs de mobilitat interadministrativa, 49 places d’agents de la GUB. 

 

49.-  (820/2017) De l’alcaldessa, de 8 de setembre de 2017, que nomena funcionaris/àries en 

pràctiques, mitjançant concurs oposició en torn de promoció interna, 8 places de sotsinspector/a 

de la GUB. 

 

50.-  (821/2017) De l’alcaldessa, de 8 de setembre de 2017, que nomena funcionaris/àries en 

pràctiques, mitjançant concurs oposició en torn de promoció interna, 24 places de sergent/a de 

la GUB. 

 

51.-  (822/2017) De l’alcaldessa, de 8 de setembre de 2017, que nomena funcionaris/àries en 

pràctiques, mitjançant concurs oposició en torn de promoció interna, 60 places de caporal/a de 

la GUB. 

 

52.-  (822/2017) De l’alcaldessa, de 8 de setembre de 2017, que nomena, mitjançant concurs 

oposició, funcionari de carrera el senyor César Piqué Torres en la categoria de caporal de la 

GUB, en torn de promoció intena. 

 

53.-  (921/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 28 de juliol de 2017, que nomena 

la Sra. Ana María Carrasco Arribas en el lloc de treball de suport 3 (família General) per haver 

superat la convocatòria de provisió, mitjançant lliure designació, núm. 41/2017-L, i l’adscriu a 

la Gerència de Recursos Humans i Organització. 
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 Acords de la Comissió de Govern de 13 de juliol de 2017: 

 

54.-  (478/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Garcia Gebani (mat. 

75683), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspeccions 

del Districte de l’Eixample, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20) i el 

desenvolupament del càrrec de regidor a l’Ajuntament de El Masnou, essent la seva dedicació 

la d’assistència a les sessions dels òrgans corresponents, d’acord amb el que preveuen els 

articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 

de les Administracions Públiques, l’article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, l’article 75 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 323 del 

Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de 

juliol. La present autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les 

circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. 

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

i Prevenció. 

 

55.-  (734/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mireia Picazo González 

(mat. 76059) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

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

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

l’activitat privada per compte d’altri com a dependenta d’una botiga d’escultures i minerals i 

joieria. 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 al Servei 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. 

 

56.-  (769/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluís López Cuadradas (mat. 

24666) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Sergent del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 60.50.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, i l’activitat pública com a professor de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 

segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 
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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. 

 

57.-  (770/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Israel Caldera Alonso (mat. 

24519) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Caporal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, i l’activitat pública com a Professor de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 30/04/2016). 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. 

 

58.-  (771/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Sans Garcia (mat. 

25298) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (codi lloc: 

92.10.PE.20), adscrit al Parc de Bombers de l’Eixample de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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. 

 

59.-  (772/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Carles Guarné Terrado 

(mat. 22560) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Sergent del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 60.50.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, i l’activitat pública com a professor de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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



 

Ref:  CCP 11/17 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

v.  21/ 9/ 2017     17: 30 
9 

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 30/04/2016). 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. 

 

60.-  (773/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluc Artís Climent (mat. 

24670) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Caporal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 30/04/2016). 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. 

 

61.-  (774/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergi Zapater Rivera (mat. 

24518) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Caporal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de Vallvidrera de la Gerència de Seguretat 

i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 
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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. 

 

62.-  (775/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Benet Totusaus Gargallo (mat. 

24671) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 91.20.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de Llevant de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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. 

 

63.-  (776/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pere Heras Quilez (mat. 21738) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 

Caporal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 

60.70.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de l’Eixample de la Gerència de Seguretat i Prevenció 

i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una 

dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 

la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 30/04/2016). 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. 

 

64.-  (777/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Bosch Garcia (mat. 

25524) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Caporal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de l’Eixample de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya 
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amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 30/04/2016). 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. 

 

65.-  (778/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Toni Ollé Setó (mat. 24672) 

entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de 

Bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 

92.10.PE.20), adscrit al Parc de Bombers de l’Eixample, de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una 

dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 

la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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. 

 

66.-  (779/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Martínez Campos (mat. 

24675) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Caporal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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 
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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. 

 

67.-  (780/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Gimeno Gallén (mat. 

22558) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Sergent del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 60.50.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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. 

 

68.-  (781/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alfonso Quintana Poza (mat. 

25981) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 92.10.PE.20), adscrit al Parc de Bombers de Vallvidrera de la Gerència de Seguretat 

i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una 

dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 

la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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. 

 

69.-  (782/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Francisco Sanz Llorente 

(mat. 25986) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Caporal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de la Vall d’Hebron de la Gerència de 

Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor de l’Escola de Bombers i Protecció 

Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de 
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Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en 

l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 

Servei 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. 

 

70.-  (783/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Marín Mateu (mat. 

21172) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Sergent del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 60.50.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de l’Eixample de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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. 

 

71.-  (785/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Molina Porto (mat. 

21146) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 

professional de Tècnic Mitjà en Infermeria del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments (SPEIS) (codi lloc: 80.30.PE.60), adscrita al Parc de Bombers de l’Eixample de la 

Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professora a l’Escola de Bombers 

i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 

Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització 

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

Personal al servei 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 
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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. 

 

 

72.-  (797/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Dámaris Garcia Garduño 

(mat. 75581) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació a la Direcció de Model Urbà de la 

Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 

(90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d’altri de neteja i manteniment a la comunitat de 

veïns. 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 al Servei de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 

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

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

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

 

 Acords de la Comissió de Govern de 20 de juliol de 2017: 

 

73.-  (669/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos García Abalós (mat. 

76008) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Organització, amb destinació al Departament de Participació Social de la Gerència de 

Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 3 (80.30.GA.70) i dues activitats: una 

activitat privada per compte propi, a través de la societat Cubik’s Studio SCP, consistent en la 

realització d’activitats de tot tipus de fotografia, vídeo, disseny gràfic i il·lustració i una altra 

activitat pública de regidor de l’Ajuntament de Premià de Dalt, sense dedicació, d’acord amb el 

que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 

Personal al Servei de les Administracions Públiques, l’article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 

l’article 75 de la Llei 73/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 

323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de 

30 de juliol. 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. 

 

74.-  (711/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Peter Leo Nelson Parcet (mat. 

76106) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

d’Auxiliar administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Inspecció de la Gerència 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Suport 3 (90.30.GE.10), i 

l’activitat privada per compte d’altri com a teleoperador a l’Associació Catalana d’Esclerosi 
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Múltiple. 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. 

 

75.-  (715/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Domènech Rodríguez 

(mat. 75899) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Arquitectura, amb destinació al Departament de Logística i Infrastructures 

de la Gerència Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 3 (80.30.OP.20), i 

l’activitat pública com a professora associada a temps parcial de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, per al curs acadèmic 2016-2017 des de l’1 de març de 2016 fins al 31 d’agost 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. Per altra banda, les excedències 

per tenir cura d’un fill/a o de familiars i les reduccions de jornada establertes per la Llei 8/2006, 

de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al 

servei de les administracions públiques de Catalunya, són incompatibles amb l’autorització de 

compatibilitat, que restarà suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la reducció o de 

l’excedència. 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.-  (0625/17) EXCLOURE de la licitació que té per objecte l’obra i instal·lacions per a la 

renovació dels sistemes actuals de tractament d’aire a les plantes tercera a vuitena de l’edifici 

Novíssim de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona, l’empresa UTE Voracys, 

SL i Plan Your Future, SL, per no haver presentat justificació de l’oferta que es considerava 

presumptament anormal o desproporcionada segons els límits previstos a la clàusula 9 del plec 

de clàusules administratives particulars que regeix la present licitació d’acord amb el 

procediment establert a l’article 152 del TRLCSP. ACCEPTAR la retirada de l’oferta de 

l’empresa Alamo Industrial, SA d’acord amb el seu escrit de 12 de juliol de 2017. 

ADJUDICAR, d’acord amb l’informe tècnic de 13 de juny de 2017, el contracte núm. 

17002397, per un import de 886.140,85 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l’expedient a Gestión Integral de Instalaciones SL amb 

NIF B60650801, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa. 

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

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

adjudicació 732.347,81 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 153.793,04 

euros, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os posterior/s a l’actual. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim 

de 8 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per 

formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. 

ANUL·LAR part de l’autorització de despesa, per baixa licitatòria, del present contracte, per un 

import de 302.046,15 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 
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document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció. 

 

77.-  (0922/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) per a l’establiment d’uns principis marc pel desenvolupament 

de projectes d’interès comú, docents i tecnològics dins dels objectius del Pla “Barcelona Ciutat 

Digital”. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la 

signatura de l’esmentat conveni, 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. 

 

78.-  (801/17) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de places 60 places de Gestió 

d’Administració General mitjançant concurs oposició de l’Ajuntament de Barcelona, en torn de 

promoció interna especial; Primer: Esmenar la base 3.2 en el sentit que on diu “Trobar-se en 

servei actiu a l’Ajuntament de Barcelona, organisme autònom o ens instrumental en el termes 

de la base 3.1, en un categoria del subgrup C1, i no pertànyer a les classes de la Guàrdia Urbana 

ni al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament”, ha de dir “Trobar-se en servei 

actiu a l’Ajuntament de Barcelona, organisme autònom o ens instrumental en el termes de la 

base 3.1, i no pertànyer a les classes de la Guàrdia Urbana ni al Servei de Prevenció i Extinció 

d’Incendis i Salvament”; Segon: Procedir novament a l’obertura d’un termini de presentació de 

sol·licituds de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta 

resolució a la Gaseta Municipal per tal que les persones aspirants que compleixin els requisits 

de la convocatòria i així ho desitgin puguin presentar la seva sol·licitud en els termes establerts 

en la base 3 de la convocatòria, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds anteriorment 

presentades pels aspirants en temps i forma; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2017: 

 

79.-  (429/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Lloveras Lleal (mat. 

71745) entre la seva activitat municipal com a personal eventual amb la categoria professional 

de Director de la Secretaria General, amb destinació a la Direcció de Serveis de Secretaria 

General de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Director 2 (20.20.GE.30), i 

l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat Pompeu Fabra, per 

al curs acadèmic 2016-2017 des del 3 d’abril fins al 10 de juliol de 2017. La dedicació a la 

docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 

amb el municipal. D’altra banda, la present autorització resta condicionada a l’estricte 

compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 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.-  (786/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Martínez Luján (mat. 

25318) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Caporal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) (codi 

lloc: 61.10.PE.10), adscrit al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
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Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya 

amb una dedicació de 120 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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. 

 

81.-  (784/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Lasanta Garcia (mat. 

24538) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) 

(codi lloc: 92.10.PE.20), adscrit al Parc de Bombers de l’Eixample, de la Gerència de Seguretat 

i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 

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

amb una dedicació de 150 hores en l’any 2017. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 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. 

 

82.-  (831/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Aviñó Esteban (mat. 

74889) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Inspecció de 

la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Suport 3 

(90.30.GE.10), i l’activitat pública per a la realització d’un projecte específic d’investigació 

científica i tècnica a la Fundació Clínic de la Recerca Biomèdica sobre la “Caracterización del 

miedo a la insuficiencia renal en el donante renal en vida”. La dedicació al citat projecte 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. 
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83.-  (833/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Esther Pita Nebot (mat. 

39859) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 

professional de TM Treball Social, amb destinació al Departament de Gent Gran de la Gerència 

Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de Gestió Projectes 2 (70.20.GE.10), i l’activitat 

privada per compte propi de formadora autònoma. 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. 

 

84.-  (883/2017) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència, 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. 

 

85.-  (2017/594) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Catalunya Europa pel Projecte “Llegat Pasqual Maragall” 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 180.000,00 euros, que representa el 29,27% del projecte, que té 

un import de 615.000,00 euros. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa a favor de la Fundació 

Catalunya Europa amb CIF G64693914, per un import de 180.000,00 euros, amb càrrec a la 

partida 48903/92011/0701 distribuïts en 60.000,00 euros per a l’any 2017, 60.000,00 euros per 

a l’any 2018 i 60.000,00 euros per a l’any 2019, condicionat a l´existència de crèdit suficient i 

adequat. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no superior a tres mesos 

de la finalització del projecte presentin la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, mitjançant 

la presentació de l’informe d’auditor, d’acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. 

FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura 

del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

86.-  (709/17) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió del servei d’atenció a homes per 

la promoció de relacions no violentes (SAH), amb mesures de contractació pública sostenible, 

amb núm. de contracte 17002823, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 853.237,11 euros, IVA inclòs. 

APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte. CONVOCAR la 

licitació per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert. 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 775.670,10 euros; tipus impositiu del 

10% d’IVA, i import de l’IVA de 77.567,01 euros; condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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87.-  (985/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 150.000,00 euros amb 

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

Universitat Oberta de Catalunya, amb NIF G60667813, per al projecte Participació ciutadana, 

desenvolupament tecnopolític i comunicació en xarxa a través del “Decidim”; APROVAR el 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Universitat Oberta de 

Catalunya, amb NIF G60667813, per al projecte Participació ciutadana, desenvolupament 

tecnopolític i comunicació en xarxa a través del “Decidim”, 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 150.000,00 euros; FACULTAR el Quart Tinent d’Alcaldia l’Im. Sr. Jaume Asens 

Llodrà per la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n derivi; 

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

funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts (un compte justificatiu simplificat de cada 

un dels tres exercicis de vigència d’aquest conveni) segons consta al seu pacte setè. A més a 

més, aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i 

resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i 

informe de l’auditor (un cop finalitzat íntegrament el projecte), segons consta a l’esmentat pacte 

setè del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

88.-  (C109-2017-0009) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Associació de Veïns de la Colònia Castells – Fase II”; per a l’ús de les trenta taules d’horts 

urbans situades a l’espai interior del carrer Montnegre 32.X, amb vigència de dos anys a 

comptar des de la data de la seva signatura. FACULTAR l’Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, 

Regidor del Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots 

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

de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 7 de setembre de 2017: 

 

89.-  (20174251) INICIAR l’expedient per a la contractació del subministrament de cascs modulars, 

d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, i amb mesures de contractació 

pública sostenible, amb núm. de contracte 17003840, mitjançant tramitació ordinària, amb la 

utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 605.471,99 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 partida 0401-62577-13212, dels pressupostos 2017, 2018 

i 2019, amb el següent desglossament: pressupost net 500.390,08 euros; tipus impositiu del 

21% d’IVA, i import de l’IVA de 105.081,91 euros; condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en els pressupost/os posteriors a l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió 

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

 

90.-  (907/2017) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Recursos Humans i 

Organització, tal i com es detalla als annexos 1 i 2. 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. 

 



 

Ref:  CCP 11/17 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

v.  21/ 9/ 2017     17: 30 
20 

91.-  (20179301) EXCLOURE de la licitació que té per objecte les obres de “Reforma del local per a 

adolescents i joves al carrer Leiva, 67”, contracte número 17002795, les proposicions 

presentades per les empreses Contratas Vilor, SL (B97400626), i Axis Patrimoni, SL 

(B59189217) per no acreditar els requisits de capacitat i solvència assenyalats a la clàusula 6 

del PCAP, de conformitat amb l’article 62 del Text refós de la llei de contractes del sector 

públic; ADJUDICAR el contracte núm. 17002795, que té per objecte la “Reforma del local per 

a adolescents i joves al carrer Leiva, 67”, per un import de 396.098,17 euros, IVA inclòs, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Servicios e 

Instalaciones Aldago, SL amb NIF B61563169, i d’acord amb la seva proposició, en ser 

considerada l’oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual; DISPOSAR a favor de 

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

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

327.353,86 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 68.744,31 euros; 

FIXAR en 16.367,69 euros l’import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del 

contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de 

garantia; i REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

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

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

i Seguretat i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 14 de setembre de 2017: 

 

92.-  (209/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Águila Morales 

(mat.15026906) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Tècnic Mig en Treball Social, amb destinació al Centre de Serveis Socials 

Roquetes–Trinitat Nova–Canyelles de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, on 

desenvolupa les funcions pròpies del lloc de treball de Cap de Secció 1(50.10.GE.10), i 

l’activitat pública com a Professor associat a temps parcial de la Universitat de Barcelona, per 

al curs acadèmic 2016-2017 des del 15 de setembre de 2016 fins al 14 de setembre de 2017. La 

dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari 

no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 

compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la 

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 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. 

 

93.-  (0683/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Oficina 

Antifrau de Catalunya per establir un canal estable de comunicació entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’OAC que permeti assolir objectius d’interès comú. DONAR-NE compte a la 

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

 

94.-  (20174245) INICIAR l’expedient per a la contractació de l’adquisició i gestió de la uniformitat 

bàsica operativa (UBO) per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb el plec de 

prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de 

contracte 17004393, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i 

amb un pressupost total de licitació de 3.958.211,92 euros, IVA inclòs, determinat en funció de 
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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 partida 0401 22104 13211 i als pressupostos de 2018 i 2019 amb el desglossament 

següent: pressupost net 3.271.249,52 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA 

de 686.962,40 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos corresponents atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a 

la seva autorització. DONAR-NE compte d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, 

Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

Es comunica. 

 

b)  Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Diagnosi Refugi Barcelona. 

 

El Sr. ASENS explica que presenta un informe de diagnosi de la situació del programa 

«Barcelona, Ciutat Refugi». Comenta que, a diferència d’altres que s’han presentat, es tracta 

d’un informe molt tècnic, amb moltes dades i poc text, però que se’n volia compartir el 

contingut amb els grups per fer-los partícips de la feina que s’està fent i per visualitzar quins 

són els principals reptes. 

Indica que s’ha fet una sessió tècnica amb presència del director d’Immigració i el coordinador 

del programa «Barcelona, Ciutat Refugi» en què els diferents grups han tingut l’oportunitat de 

conèixer amb detall totes les dades i plantejar les preguntes que consideraven. Per tant, anuncia 

que se centrarà simplement en les quatre conclusions que li semblen més importants. 

En primer lloc, comenta que la primera conclusió ja és sabuda i que és l’incompliment flagrant 

dels compromisos de reubicació i de reassentament signats per l’Estat espanyol amb la 

Comissió Europea. Precisa, però, que no és només l’Estat espanyol, sinó que hi ha altres estats 

que també han incomplert aquests compromisos. Destaca que aquest incompliment no ha 

aconseguit reduir el nombre de refugiats que arriben al país i a la ciutat. 

Reitera que la primera conclusió és que, malgrat els impediments del Govern central, les 

persones en cerca de refugi han augmentat de manera significativa a Barcelona. Informa que 

fins a l’agost eren 3.000 les persones ateses i que la previsió de 2017 és que es dobli aquesta 

xifra. 

En segon lloc, assenyala que un dels altres aspectes importants que s’evidencien en l’informe és 

que el sistema estatal no està donant a aquestes persones refugiades la cobertura que li exigeix 

la llei. Destaca que és un sistema lent, centralitzat, sense coordinació. Comenta que, malgrat 

que la competència és exclusiva de l’Estat, l’Ajuntament ja ha fet un programa, que és el 

Nausica, però que a més està assumint el cost de l’atenció d’emergència, que està generant una 

despesa important, de 800.000 euros el 2016, que al llarg de 2017 és possible que s’elevi a més 

d’1,5 milions. Indica que, malgrat que és una obligació de l’Estat, l’Ajuntament ho està fent 

perquè aquestes persones no es quedin al carrer. Comenta que aquesta factura l’hauria de pagar 

el Govern central perquè és la seva competència, però indica que l’està pagant l’Ajuntament 

perquè aquestes persones no estiguin al carrer. 

Diu que aquesta és la conclusió més important de l’informe, i explica que per això el 26 de 

setembre hi ha previst a diferents ciutats de l’Estat reunir-se amb els grups del Congrés per 

evidenciar aquesta situació. Diu que seguirà insistint per demanar una reunió amb la ministra, 
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que des de fa 2 anys no l’ha volgut atendre. Intentarà que el Govern del Partit Popular 

compleixi amb les obligacions amb què encara no ha complert. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la feina de tots els professionals que atenen les persones que arriben 

a Barcelona i necessiten un altre model de vida, i també agraeix al Sr. Asens i als membres del 

seu equip el diàleg que ha mantingut amb Ciutadans per comentar aquesta mesura. 

Pensa que no ha de ser fàcil deixar-ho tot i haver de començar des de zero, però diu que altra 

vegada es constata la manca de coordinació entre el govern municipal i el Govern central. 

Apunta que el govern municipal en les reunions va afirmar que el Govern central havia dit que 

només havien vingut 46 refugiats en situació de reubicació, mentre que l’Ajuntament diu que 

són gairebé 3.000 persones. Destaca que la diferència és abismal.  

Comenta que, pel que sap, el Govern central es coordina amb la Creu Roja i la Creu Roja, al seu 

torn, amb el SAIER. Pregunta, doncs, al Sr. Asens quina partida pressupostària es rep de la 

Creu Roja, quantes reunions s’han fet a la Creu Roja i a quines conclusions s’han arribat. 

Indica que el govern municipal diu que hi ha persones que no compleixen els requisits de 

vulnerabilitat definits per l’Estat. Per tant, vol saber quins són aquests criteris, quina és la 

proposta que fa el Govern central per a aquestes persones i quina solució hi ha. 

Pel que fa a la descripció de les persones ateses, pensa que estaria bé saber-ne les 

característiques, com ara l’edat, el país d’origen, el sexe, etc. 

Quant a les dades d’evolució del nombre d’urgències ateses des del SAIER, constata que 

l’informe no diu les dades de 2017. Pensa que, tenint en compte que ja es troben a setembre de 

2017, estaria bé tenir-les, igual que el pressupost executat fins ara. 

Pregunta si el govern pot expressar les necessitats i mancances que té, al marge de la necessitat 

de coordinació, per poder treballar amb les necessitats de les persones. Li agradaria saber si s’ha 

fet un informe, si aquest informe s’ha enviat al Govern central i si es podrà facilitar als grups. 

Afegeix que una de les necessitats era augmentar el nombre de traductors, ja que creu que és 

clau que les persones es puguin expressar, i més quan parlen d’emocions i de les seves 

vivències. Vol saber si s’ha augmentat el nombre de traductors i si en caldrien més. 

En relació amb les prioritats d’acció municipal per reforçar els serveis d’equipaments, demana 

quina és la proposta del govern, si hi ha un calendari i un pressupost. Pensa que estaria bé, a 

més d’expressar la queixa de la poca coordinació, explicar més detalladament les prioritats 

d’acció municipal. 

Comenta que a la reunió prèvia amb els grups el govern va dir que cada cop arriben més 

demandes de Veneçuela. Pensa, doncs, que estaria bé un posicionament més ferm contra el 

règim autoritari del govern d’aquest país. 
 

La Sra. ESTELLER opina que cal donar la màxima prioritat en l’acollida de les persones 

refugiades, que són persones que fugen del seu país per qüestions humanitàries.  

Demana, per tant, al govern municipal que no faci tanta política amb aquest tema perquè aquest 

informe és parcial i només recull una visió, des de la voluntat del govern de fer política amb un 

tema en què està en joc la vida de moltes persones. Pensa que això no pot continuar. 

Diu que valora positivament la feina que s’està fent al SAIER, els professionals que hi 

treballen, igual que els professionals que treballen en totes les entitats col·laboradores, com ara 

la Creu Roja, que són les que reben els pressupostos de l’Estat per treballar en el territori i 

incidir en els àmbits en què més es necessita. Demana, doncs, al Sr. Asens una mica més de 

rigor a l’hora de parlar d’aquests temes. 

Reconeix que amb el nombre d’asilats i de persones que s’han reagrupat hi ha dues vies: la 

d’emergència i l’ordinària. Pel que fa a la via ordinària, diu que a Espanya entren normalment 

entre 18.000 i 20.000 persones. Quant a la via de reassentaments i reubicacions, explica que han 

arribat 1.888 persones. Indica, doncs, que aquests són els números, i que Barcelona encara no 

ha lliurat l’informe que es requereix per tal de veure l’inventari de la seva capacitat d’acollida. 
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Comenta que fa molt temps que el Grup Popular està preguntant aquests temes i que l’última 

resposta, del 15 de març de 2017, diu que l’Ajuntament només té 82 places d’allotjament 

temporal a Barcelona. Torna, doncs, a insistir en un precepte que l’Ajuntament ha de fer. 

Reconeix que el SAIER està treballant molt i que hi ha moltes necessitats, però destaca que 

l’obligació del govern és fer aquest inventari, i es queixa que no s’ha fet arribar. 

Assenyala que la coordinació de l’Estat ha de ser efectiva, però diu que es treballa a través de la 

conferència sectorial en les comunitats autònomes, de manera que també és la Generalitat qui 

ha de traspassar recursos a l’Ajuntament per a la immigració i la integració, ja que és la que rep 

també els diners de l’Estat. 

Constata que el Sr. Asens parla de pressupostos i genera un dubte sobre els fons europeus i el 

pressupost de l’Estat. Indica que tot el pressupost de l’Estat en matèria d’immigració ha crescut 

substancialment i són 428 milions, dels quals 50 són de la Unió Europea i es reparteixen amb 

les entitats i les comunitats autònomes. Planteja, doncs, que l’Ajuntament ho ha de rebre de la 

Generalitat. 

 

El Sr. ASENS diu que no podrà respondre a totes les qüestions de la Sra. Barceló perquè només 

té 2 minuts, però es compromet a respondre-li en la propera reunió que tinguin. 

Informa que l’Ajuntament es reuneix un cop al mes amb la Creu Roja. Pel que fa al conveni de 

Creu Roja amb el SAIER, indica que és d’uns 600.000 euros, dels quals l’Ajuntament n’aporta 

uns 300.000 i la resta es reparteixen entre fons propis i fons del Ministeri d’Ocupació i 

Seguretat Social. Constata, per tant, que el percentatge d’aportació municipal és d’un 42%. 

Quant al pressupost dels traductors, informa que s’ha triplicat. 

El sorprèn que la Sra. Esteller l’interpel·li quan feia referència precisament als 330 milions 

d’euros dels fons europeus que el Govern encara no ha aclarit on van a parar. Considera que són 

milions que s’estan gestionant de manera opaca, però té clar que no van a parar on haurien 

d’anar a parar, que és precisament a l’atenció dels immigrants i dels sol·licitants d’asil. El 

sorprèn la contundència de la Sra. Esteller tenint en compte que forma part d’un partit que és al 

Govern i està incomplint de manera flagrant els seus compromisos amb la Unió Europea. 

També el sorprèn que la Sra. Esteller l’interpel·li quan el Govern espanyol no es vol reunir amb 

el govern municipal. Demana, doncs, que la regidora popular l’ajudi, perquè ha demanat 

moltíssimes vegades una reunió amb el ministeri i es queixa que ni tan sols l’atenen. Comenta 

que ara hi ha una factura que han de pagar els veïns i veïnes de Barcelona, quan l’hauria de 

pagar el Govern de l’Estat, a diferència de Madrid, en què la paga el Govern. Insisteix que 

l’Ajuntament ha de pagar la factura de l’atenció a la gent que es queda al carrer perquè hi ha 

una falta de coordinació en l’atenció, quan això és competència exclusiva del Govern espanyol. 

Destaca que l’Ajuntament de Barcelona té un programa com el Nausica per cobrir les 

deficiències d’una competència estatal i que els veïns i veïnes de la ciutat, amb els seus 

impostos, estan pagant una cosa que no haurien de pagar ells, sinó el Govern de l’Estat amb els 

diners que rep de la Unió Europea. Diu que, si el Govern espanyol no vol complir amb les seves 

obligacions i responsabilitats, deixi fer, que s’aparti i deixi que ho gestionin els municipis. 

Destaca que Barcelona té la capacitat, els recursos i la voluntat de fer-ho, i està convençut que 

ho faria molt millor del que ho fa el Govern estatal ara mateix. Demana sobretot que s’informi 

la ciutadania d’on van a parar tots aquests milions d’euros. Diu que el govern municipal ja ha 

denunciat a la Comissió Europea i al Vaticà aquest ús que està fent el Govern espanyol 

d’aquests fons europeus, que haurien d’estar destinats a acollir els sol·licitants d’asil en una 

situació dramàtica i catastròfica i, en canvi, van destinats a la política de fronteres. 

 

La Sra. BARCELÓ li diu al Sr. Asens que li han quedat per contestar algunes de les preguntes 

que li havia formulat. Li demana que, a part de manifestar que hi ha aquesta manca de 

coordinació amb el Govern central, si l’Ajuntament té un informe amb les mancances i les 
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necessitats per enviar al Govern de l’Estat, també ho poguessin tenir la resta de grups 

municipals. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.-  (M1519/6758) Que compareguin els responsables del Govern municipal en matèria de 

Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona per donar compte de l’incident provocat per venedors 

ambulants a l’entrada de la parada de metro de plaça Catalunya el dia 30 d’agost del 2017 a les 

15:25 h. de la tarda i concretament, sobre: - Quina va ser l’actuació de la Guàrdia Urbana en 

aquest incident. - Saber si d’aquest incident se’n van derivar denúncies o detencions. - Quines 

són les actuacions previstes per evitar que es tornin a produir fets d’aquesta naturalesa i per 

combatre la venda ambulant il·legal a la ciutat. 

 

No es tracta per absència del Grup proposant. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/6860) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar explicacions 

sobre els acords a què ha arribat amb el President de la Generalitat de Catalunya sobre el 

referèndum il·legal de l’1 d’octubre. 

 

El Sr. PISARELLO repeteix que aquestes compareixences es produeixen en una situació 

absolutament lamentable, en un despropòsit a què no s’havia d’haver arribat. Diu que, davant de 

la convocatòria de l’1 d’octubre, l’Ajuntament de Barcelona sempre va dir que tenia dues 

responsabilitats, una de les quals és preservar la institució i no exposar en cap moment els seus 

treballadors públics, que és el mateix que havia plantejat la Generalitat de Catalunya, perquè el 

govern municipal és de tothom, però a Barcelona hi ha uns drets fonamentals que s’han de 

garantir. Indica que a Barcelona no hi ha un estat d’excepció, tot i que veu polítiques 

d’excepció que són enormement perilloses, però manifesta que a Barcelona està vigent el dret 

de reunió, la llibertat de participació i la llibertat d’expressió. Per tant, recorda que el govern 

sempre ha defensat que qui volgués participar l’1 d’octubre ho havia de poder fer, igual que qui 

no hi volgués participar. Comenta que així ho va traslladar explícitament l’alcaldessa en la seva 

carta de resposta al president de la Generalitat del 8 de setembre de 2017. Explica que, a partir 

de les converses que es tenen amb la Generalitat, aquesta institució comunica a l’Ajuntament 

que té una manera de facilitar la participació i la mobilització sense posar en risc els 

treballadors del consistori i respectant els dictàmens emesos per la Secretaria Municipal en 

matèria de cessió de locals. Indica que a partir d’aquí és la Generalitat de Catalunya la que es 

compromet a explicar quins són els detalls logístics de la jornada, atès que ells són els que la 

van convocar, de manera que la posició de l’Ajuntament de Barcelona queda clara en tot 

moment. 

Dit això, indica que l’Ajuntament no ha deixat de repetir que la situació actual té a veure 

fonamentalment amb la incapacitat del Govern de Mariano Rajoy de donar una resposta política 

al que està passant, que té una història llarga que comença quan el Partit Popular, de manera 

molt irresponsable, va recórrer contra un estatut que havia estat referendat per la majoria de 

catalans i catalanes, i quan el PP comença a instrumentalitzar el Tribunal Constitucional, a 

través d’una llei orgànica que està impugnada i rebutjada per la majoria del Congrés. Afegeix 
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que s’han instrumentalitzat institucions de garantia com la Fiscalia General, el Tribunal de 

Comptes, etc. 

Per això manifesta que li sembla un acte d’hipocresia que el partit que no ha respectat la 

legalitat de manera sistemàtica els darrers anys demani després el compliment de la legalitat, 

perquè no té credibilitat per fer-ho. Constata que això està afectant llibertats i drets importants 

no només a Catalunya, perquè ja s’han prohibit actes a Madrid, a Gijón, actuacions a Vitòria, 

etc. Per tant, considera que hi ha un retrocés enorme en matèria de llibertats polítiques. Creu 

que molta gent del Partit Popular també està preocupada per això que està passant. Comenta 

que el dia anterior es va veure una derrota del PP i de Ciutadans al Congrés dels Diputats que 

demanaven que aquesta via repressiva sigui la que s’imposi. Comenta que això ho diu des de la 

posició d’un govern municipal que no comparteix el full de ruta del Govern de la Generalitat, 

que considera que aquesta via d’unilateralitat és una via que s’ha mostrat no tan sols ineficaç, 

sinó que ha generat moltíssims problemes, tensions institucionals innecessàries, que s’ha 

desvirtuat el debat parlamentari en molts moments, etc. 

Tanmateix, creu que la resposta que s’està donant és típica d’algú que és un piròman, és a dir, 

que llença benzina al foc, quan el que hauria de fer és obrir espais polítics, de diàleg, que 

permetin resoldre un problema que és polític, no a través de jutges ni de vies policials, sinó de 

vies democràtiques. Constata que hi ha un clam majoritari i molt transversal a la societat 

catalana, que és la defensa del dret a decidir. Pensa que aquesta hauria de ser l’alternativa. Es 

compromet a fer tot el possible perquè això pugui passar. Comenta que hi ha convocada una 

reunió de parlamentaris i representants municipals de tot l’Estat per defensar aquesta sortida de 

diàleg i demanar que cessi aquesta escalada repressiva. Vol deixar molt clar que com a 

Barcelona en Comú i com a govern demanarà que es respectin les institucions d’autogovern de 

Catalunya, ja que és una qüestió bàsica en aquestes circumstàncies. 

Considera que s’han produït intervencions totalment desproporcionades, que, si no es revisen, 

faran que el Partit Popular passi a la història no tan sols com el partit que ha tingut més casos de 

corrupció en la història política des de la transició, que no ha donat respostes a la gran crisi 

social que hi ha actualment, sinó que ha generat una crisi sense precedents en matèria territorial 

per no haver volgut escoltar un clam democràtic majoritari que hauria de trobar respostes 

polítiques. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comparteix amb el Sr. Pisarello que la situació és preocupant i 

excepcional, perquè només un irresponsable no la qualificaria de preocupant. Reitera que 

comparteix que és excepcional, però diu que discrepa per les raons per les quals la qualifica 

així. Indica que la situació és excepcional perquè es troben davant d’institucions d’autogovern 

que s’autoanomenen democràtiques, però que infringeixen la llei. Manifesta que les llibertats 

públiques a Catalunya continuen vigents i estan absolutament garantides. Indica que el que no 

està garantit és la impunitat dels que vulneren drets i lleis. Apunta que fins i tot es vulneren 

drets polítics de càrrecs electes que en el Parlament de Catalunya, en el debat de lleis com la de 

transitorietat o del referèndum, van veure sistemàticament infringida l’empara que els podia 

correspondre. 

Pel que fa a la petició de compareixença, constata que el Sr. Pisarello hi ha passat de puntetes. 

Explica que el 14 de setembre de 2017, amb tota la rellevància informativa i política, es feia 

públic un acord entre el president de la Generalitat i l’alcaldessa Ada Colau per promoure la 

participació en el referèndum, és a dir, per promoure la participació en un acte declarat il·legal i 

contrari a dret. Diu que ja sorprèn per si sol el contingut d’aquest abast, que en funció de la seva 

execució podria tenir conseqüències legals.  

Pregunta al Sr. Pisarello si s’ha signat algun tipus de document, entre qui s’ha signat, si l’ha 

signat la Sra. Colau en qualitat d’alcaldessa o com a Barcelona en Comú, com va dir el seu soci 

del PSC. Vol saber per què hi ha tanta opacitat. Demana en què consisteix aquest acord, si té 
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suport documental, quin abast té, quin contingut té i si el Sr. Pisarello pot detallar com 

l’Ajuntament de Barcelona promourà la participació en el referèndum il·legal. 

 

La Sra. MEJÍAS constata que Ada Colau és alcaldessa de tots els barcelonins i que, per tant, ha 

de respectar els drets democràtics de tots els ciutadans, dels que pensen com ella i dels que no. 

Comenta que, en aquest cas, l’estat de dret està vigent a Catalunya per a tots els que volen 

exercir la seva llibertat d’expressió i de manifestació, però es queixa que per a qui no està 

vigent és per als que discrepen, com ara alguns dels alcaldes socialistes, que estan veient com 

els seus drets polítics són vulnerats. Pregunta si el Sr. Pisarello està d’acord amb el fet que es 

realitzin aquest tipus d’escraches com els que es fan als regidors de Ciutadans, als quals se’ls 

assetja i se’ls assenyala pel fet de pensar diferent. Destaca que l’estat de dret és igual per a 

tothom, és a dir, per als que pensen d’una manera i per als que pensen d’una altra. 

Considera, doncs, que els drets han de ser respectats per tothom i que quan algú se salta la llei 

ha d’atenir-se a les conseqüències, que és el que està passant en aquests moments, en què s’està 

actuant a instàncies d’un jutge davant de l’abús de poder d’un govern que intenta arrabassar els 

drets polítics de l’oposició i silenciar una majoria social, que és la que es va quedar sense 

paraula uns dies enrere al Parlament de Catalunya, quan el Govern de la Generalitat el va tancar 

voluntàriament per evitar aquell debat polític que el Sr. Pisarello reclama. 

Recorda que Pablo Iglesias va dir que amb l’arribada de Podemos els pactes secrets s’havien 

acabat i que ja no es produirien més. Constata, però, que sí que hi ha pactes secrets, com ara 

aquest acord a què ha arribat l’alcaldessa amb el president de la Generalitat. Diu que hi ha 

curiositat per saber en què consisteix aquest acord i si s’ha signat, entre altres coses perquè 

estan en risc els drets de molts funcionaris que poden estar perjudicats per acords secrets. Per 

tant, vol que aquest govern municipal que presumeix tant de transparència digui exactament en 

què consisteix l’acord del Sr. Puigdemont amb la Sra. Colau. 

 

El Sr. PISARELLO diu que és molt irònic que un partit que s’ha finançat de manera il·legal i 

fosca des del seu començament i que ara té un soci de govern que li fa de crossa parli d’aquesta 

transparència. Declara que no hi ha cap paper signat, sinó que hi va haver un requeriment per 

part de la Generalitat a l’Ajuntament. Recorda que el govern actual és un govern de diàleg, que 

va parlar amb la Generalitat i va deixar molt clar quina era la posició de l’Ajuntament: garantir 

el dret de participació de la gent, també l’1 d’octubre, tot protegint la institució i els 

treballadors. Comenta que la Generalitat va estar d’acord amb aquesta posició i es va 

comprometre perquè es respectin aquestes condicions. 

No creu que es trobin en un estat de dret, ja que hi ha una fiscalia que actua com a braç executor 

del Govern de l’Estat, cosa que no és pròpia d’un estat de dret. Afegeix que un Tribunal 

Constitucional que s’ha reformat d’una manera que està condemnada per la Comissió de 

Venècia no és respectar l’estat de dret. Indica que no veu un estat de dret quan hi ha un Tribunal 

de Comptes que actua sobre la base del nepotisme. 

Manifesta que tampoc no li agrada el que ha vist al Parlament ni que es pressionin alcaldes, 

igual que no li agrada i li sembla una aberració que es pretengui criminalitzar 700 alcaldes que 

estan a favor que l’1 d’octubre es pugui participar. Ara bé, considera que la resposta que es 

planteja és absolutament desproporcionada, lliberticida i que no porta enlloc. Diu que això ho 

estan denunciant associacions de jutges i juristes de tot tipus, que estan dient que a Catalunya ja 

no regeix la Constitució, sinó que regeix el Codi penal. Pregunta si això és la idea del 

garantisme i l’estat de dret que tenen Ciutadans i el Partit Popular. Recorda que l’estat de dret 

és una cosa molt exigent, que reclama sobretot controlar l’arbitrarietat del poder, i diu que això 

no ho està veient. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ li pregunta al Sr. Pisarello si considera que l’aprovació de les lleis 

del referèndum i de transitorietat va ser un acte democràtic del Parlament de Catalunya. 

Recorda que qui va advertir de la seva il·legalitat no va ser el Tribunal Constitucional, sinó els 

lletrats del Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Esatutàries. Diu que a l’Ajuntament 

ho diu clarament l’informe del secretari general. Insisteix que això no ho diu el Partit Popular o 

el Govern d’Espanya. 

Constata que per la intervenció del Sr. Pisarello ja sap que no hi ha cap tipus d’acord. Dedueix, 

doncs, que no hi haurà decret d’alcaldia, però diu que el tinent d’alcalde no ha concretat si la 

Sra. Colau el va signar com a alcaldessa o com a Barcelona en Comú, tal com sostenia el Partit 

Socialista. Demana que el Sr. Pisarello n’avanci els continguts o la seva declaració 

d’intencions, és a dir, com es vol promoure aquesta participació. 

Opina que no es pot ser bipolar davant la llei, és a dir, dir que es vol complir la llei i després 

promoure actes il·lícits, o dir que es promou la participació, però després ignorar les consultes 

que en l’àmbit de les comissions municipals es fan a Barcelona, com ara la consulta del 

tramvia, o ignorar que els veïns majoritàriament donaven suport com a opció principal a la 

cobertura de la ronda de Dalt.  

Destaca que la Sra. Colau signa o anuncia un acord amb el president de la Generalitat quan ni 

tan sols s’havia pronunciat Barcelona en Comú. Remarca que, a més, quan Barcelona en Comú 

s’ha pronunciat hi ha hagut un 40% de persones en contra. Tanmateix, ja sap que al Sr. Pisarello 

no li deu importar aquest 40% de companys del seu partit que van expressar el seu rebuig a 

promoure la participació en un referèndum il·legal, probablement perquè en el govern 

municipal de la Sra. Colau qui està prevalent i qui porta l’agenda política i de govern és el 

sector de Barcelona en Comú més afí a la CUP.  

 

La Sra. MEJÍAS diu que la raó per la qual està actuant la justícia és per l’arbitrarietat del poder 

de Catalunya. Considera que el mateix Sr. Pisarello es contradiu. Insisteix que en aquests 

moments la justícia està actuant perquè hi ha hagut arbitrarietat i abús de poder per part del 

Govern de Catalunya, perquè s’ha desoït els lletrats, el Consell de Garanties Estatutàries i 

també la Comissió de Venècia. Considera que la interpretació que fa el Sr. Pisarello és 

absolutament partidista. Destaca que la Comissió de Venècia no ha dit el que el Sr. Pisarello 

afirma. 

Tornant al tema, vol saber exactament què va pactar l’alcaldessa, perquè la Sra. Colau parla de 

protegir la institució i els funcionaris. Pensa que Ada Colau està en una situació ambigua, i 

pregunta si ha pactat protegir-se ella i deixar venuts els alcaldes del PSC, com s’ha vist el cap 

de setmana anterior; o protegir-se ella per no perdre el sou, el cotxe oficial i així poder seguir 

com a alternativa en un futur, quan tots vagin abocats a unes eleccions autonòmiques, que és el 

que passarà; o protegir-se ella i deixar contra l’espasa i la paret funcionaris de l’Ajuntament 

com ara la Guàrdia Urbana; o protegir-se ella contra els assetjaments per part dels 

independentistes i així evitar-se el linxament que s’està produint contra regidors de Ciutadans, 

del PP i socialistes; o protegir-se i intentar confraternitzar amb els membres del seu partit que 

estan en contra d’aquesta situació i amb els que hi estan a favor, com ara el Sr. Coscubiela, que 

ha manifestat el seu rebuig obert a aquesta situació. 

Considera que aquí hi ha molta opacitat. Pensa que un govern que ha presumit tant de 

transparència hauria d’explicar què ha pactat l’alcaldessa. 

 

Es dona per tractada. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

 

b)  Propostes d’acord 

 

4.-  (85/2017) RATIFICAR la resolució de l’alcaldessa, de 14 de setembre de 2017, per la qual es 

va ATORGAR la medalla d’Honor al Mèrit, en les categories d’argent i bronze, als membres de 

la Guàrdia Urbana que figuren respectivament en les relacions adjuntes, que s’han distingit 

ostensiblement en el compliment dels seus deures, per les seves rellevants i continuades 

actuacions al servei de la Ciutat, d’acord amb el que disposen els articles 1, 4.2.b i 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, tot produint la concessió de la medalla en la 

categoria d’argent el beneficis establerts a l’article 5 de l’esmentat Reglament. 

 

El Sr. RECASENS explica que és el cas de les medalles de personal del cos i que se’n donen 55 

en total. Comenta que és l’expedient que cada any es porta a aprovació per via ordinària. 

 

El Sr. SIERRA anuncia que hi votarà a favor, i reitera el seu suport i agraïment a la Guàrdia 

Urbana de Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el seu vot a favor, i diu que en farà la defensa en el Ple. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, Cs i PP.  

 

5.-  (86/2017) RATIFICAR el decret de l’alcaldessa, de 14 de setembre de 2017, pel qual es resol 

ATORGAR les plaques de reconeixement i la medalla d’Honor al Mèrit en la categoria 

d’argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al Cos de la Guàrdia Urbana que 

figuren en la relació adjunta, segons el que estableix la disposició addicional del Reglament d’ 

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

de 17 de setembre de 1976, en reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers la 

Guàrdia Urbana d’aquesta ciutat. 

 

El Sr. RECASENS indica que en aquest cas es tracta de medalles externes en reconeixement a 

personalitats o entitats per la seva destacada col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Explica que són medalles sense cap mena de retribució associada i que se’n donen un total de 

22. Afegeix que també es lliuraran 5 plaques de reconeixement, 1 d’interna i 4 d’externes. 

 

El Sr. SIERRA expressa el vot a favor de Ciutadans, i celebra que per fi s’hagi posat en marxa 

la reforma d’aquest reglament de medalles i honors de la Guàrdia Urbana. 

 

La Sra. ESTELLER també anuncia el vot a favor del PP. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, Cs i PP.  

 

6.-  (478/17) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública del 

Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per 

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

de 19 d’abril de 2017, d’acord amb l’informe que obra a l’expedient i es dona per reproduït a 
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efectes de motivació; INCORPORAR les al·legacions estimades en el text que es sotmet a 

aprovació definitiva; APROVAR definitivament el Reglament de Participació de l’Ajuntament 

de Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 

Municipal i al web municipal. 

 

La Sra. PIN comenta que és un reglament fruit del consens i d’una feina que no és només 

d’aquest mandat, sinó que ve d’abans. Tenint en compte el context actual, però, emplaça a 

poder tenir el debat en el Plenari extraordinari de la primera setmana d’octubre. Agraeix tant als 

grups presents com als que no hi són les seves al·legacions, ja que han ajudat a millorar el text. 

 

El Sr. SIERRA anuncia una reserva de vot. 

 

La Sra. ESTELLER també anuncia una reserva de vot. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú i amb la reserva de vot de Cs, PSC i 

PP.  

 

7.-  (2016/548) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració signat entre la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en data 7 de setembre de 2016 per al desenvolupament 

del Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 

El Sr. BADIA comenta que és l’addenda de 17 milions d’euros que s’ha aprovat amb la 

Diputació de Barcelona i que està recollida en el Pla de concertació 2016-2019. Informa que en 

aquest cas són obres de rehabilitació, millora o adequació de les normatives i estàndards actuals 

dels centres educatius gestionats pel Consorci d’Educació, que són les 98 escoles bressol, les 

116 escoles i els 8 instituts. 

Assenyala que per al 2018 s’habilitarien 6 milions d’euros, i per al 2019, 11 milions d’euros, 

que formarien part d’aquest paquet de rehabilitació i manteniment de les escoles de la ciutat de 

Barcelona. 

 

La Sra. BARCELÓ anuncia una reserva de vot. 

 

La Sra. ESTELLER també manifesta que farà una reserva de vot. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i amb la reserva de vot de 

Cs i PP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

 

b)  Propostes d’acord 

 

8.-  (167/2017) APROVAR inicialment el Protocol d’actuació per alts nivells de contaminació 

atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, vinculat al Pla de protecció civil municipal – Pla bàsic 

d’emergències municipal, d’acord amb el procediment establert als articles 17 i 18 de la Llei 

4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i al Decret 155/2014, de 25 de 

novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de 

protecció civil municipal, i SOTMETRE’L a informació pública durant el període de 30 dies, a 

efectes de la presentació d’al·legacions. 
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El Sr. XIMENO explica que es tracta d’un protocol integrat en el Pla bàsic d’emergències per 

estructurar operativament l’actuació de l’Ajuntament. Diu que es tracta de fer en la sessió 

l’aprovació inicial, si s’escau, per anar al Plenari i per tal que després sigui revisat a Protecció 

Civil de la Generalitat. 

 

El Sr. ALONSO constata que a Barcelona hi ha un problema de contaminació greu i complex, 

que no es pot ignorar. Pensa que tots tenen clar que aquest protocol no és la solució als 

problemes de contaminació de la ciutat, però reconeix que davant d’una situació greu de 

contaminació que posi en perill de forma imminent la salut de les persones hi ha l’obligació de 

prendre mesures immediates. 

Per aquest motiu, anuncia el seu vot favorable. 

 

La Sra. ESTELLER està d’acord amb el fet que cal aprovar un protocol per frenar la 

contaminació atmosfèrica i que la ciutat ha d’adoptar mesures i fer accions per reduir-la. En 

aquest sentit, manifesta que, com que hi ha un parell d’al·legacions, s’abstindrà i ja presentarà 

les seves observacions. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Alonso expressa el vot 

favorable de Cs i la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP. S’APROVA. 

 

9.-  (20174365) INICIAR l’expedient per a la contractació del subministrament, en la modalitat 

d’arrendament, de 145 vehicles turisme híbrids per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 

mesos, amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots, amb núm. de 

contracte 17004157, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i 

amb un pressupost total de licitació de 15.340.380,00 euros, IVA inclòs, distribuït en els lots 

següents: LOT 1: 126 vehicles amb distintius, per un import de 14.178.780,00 euros IVA 

inclòs. LOT 2: 19 vehicles sense distintius, per un import d’1.161.600,00 euros IVA inclòs. 

APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte. CONVOCAR la 

licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR l’esmentada despesa amb càrrec a la partida 

0401 2044 13211 dels pressupostos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 amb el 

desglossament següent: pressupost net 12.678.000,00 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i 

import de l’IVA de 2.662.380,00 euros; atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà 

l’exercici següent a la seva autorització, se sotmet a la condició suspensiva d’existència de 

crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d’aquest contracte als exercicis 

corresponents. 
 

El Sr. RECASENS explica que, en línia amb la política de conjunt de l’Ajuntament, s’avança 

cap a una flota de vehicles de la Guàrdia Urbana cada cop més sostenible, per la qual cosa el 

juliol passat es van incorporar 30 escúters elèctrics que van substituir la flota de dues rodes de 

les unitats territorials de Gràcia i Sant Martí. Explica que actualment hi ha uns 62 escúters 

elèctrics, que són un 26% del total. 

Comenta que l’expedient que es presenta ha de permetre, progressivament, substituir 

pràcticament tots els turismes de combustió per vehicles híbrids, que són més nets i amb menys 

impacte ambiental. Anuncia que l’1 de juny de 2018 s’entregaran 100 vehicles i que l’1 de 

desembre de 2018 es lliuraran els 45 restants. 

Destaca que, si el 2015 hi havia 526 vehicles de motor de combustió i cap d’híbrid o elèctric, el 

2019 n’hi haurà uns 300 d’híbrids o elèctrics i només 230 de motor de combustió. Conclou que 

l’Ajuntament està en la línia de substitució de la flota de vehicles per una flota més sostenible i 

en alguns aspectes més econòmica perquè representa un estalvi de carburant important. 



 

Ref:  CCP 11/17 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

v.  21/ 9/ 2017     17: 30 
31 

 

El Sr. SIERRA manifesta que hi votarà a favor, ja que Ciutadans té una especial preocupació 

amb el medi ambient. Diu que votant a favor li torna a fer un recordatori al govern, i és que la 

Sra. Colau es desplaça en dos vehicles oficials, un de gasolina i un altre de dièsel. Pensa, doncs, 

que seria convenient que l’alcaldessa també anés amb un vehicle híbrid o elèctric. 

 

La Sra. ESTELLER anuncia el seu vot a favor. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Sierra expressa el vot 

favorable de Cs i la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP. S’APROVA. 

 

10.-  (0004/15) MODIFICAR el contracte que té per objecte el manteniment d’elements constructius 

i instal·lacions dels edificis adscrits als districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels 

anys 2015-2016, en el sentit d’ampliar la seva quantia en virtut del que preveu la clàusula 20 

del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’esmentat contracte i de l’article 105 del 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en atenció a les raons indicades a 

l’informe de data 25 de juliol de 2017 del Cap del Departament de Manteniment i Neteja, i 

segons compareixença signada per les empreses adjudicatàries. AMPLIAR l’autorització i 

disposició de despesa per un import global d’1.435.736,63 euros, IVA inclòs, per l’exercici 

2017, amb càrrec als Pressupost/os i Partida/es indicades en la relació comptable annexa a 

aquest mateix document, i amb el següent desglossament: Lot 1, contracte núm. 14005729 - 

Gerències de Recursos, Recursos Humans i Districte de Nou Barris, adjudicat a Imesapi, amb 

NIF A28010478 per un import de 247.616,00 euros (dels quals 204.641,32 corresponen al preu 

net i els restants 42.974,68 a l’IVA al 21%). Lot 2, contracte núm. 14005730 - Gerències de 

Drets Socials i Prevenció, Seguretat i Mobilitat, adjudicat a Imesapi, amb NIF A28010478 per 

un import de 272.016,39 euros (dels quals 224.806,93 corresponen al preu net i els restants 

47.209,46 a l’IVA al 21%). Lot 3, contracte núm. 14005731 - Districtes de Ciutat Vella i Sarrià-

Sant Gervasi, adjudicat a la UTE Faus-Miatec Mant.Edif. Lot 3 NIF U66421553, per un import 

de 130.518,00 euros (dels quals 107.866,12 corresponen al preu net i els restants 22.651,88 a 

l’IVA al 21%). Lot 4, contracte núm. 14005738--: Districtes d’Eixample i Horta-Guinardó a 

Constraula Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import de 194.352,24 euros (dels 

quals 160.621,69 corresponen al preu net i els restants 33.730,55 a l’IVA al 21%). Lot 5, 

contracte núm. 14005739 - Districte de Sants-Montjuïc i Gerència d’Ecologia Urbana, adjudicat 

a UTE Constraula-Aldago Manten.Edificis. Lot 5 NIF U66424086, per un import de 134.229,46 

euros (dels quals 110.933,44 corresponen al preu net i els restants 23,296,02 a l’IVA al 21%). 

Lot 6, contracte núm. 14005740- Districtes de les Corts i Gràcia, adjudicat a Servicios e 

Instalaciones Aldago, SL NIF B61563169, per un import de 114.599,99 euros (dels quals 

94.710,74 corresponen al preu net i els restants 19.889,25 a l’IVA al 21%). -Lot 7, contracte 

núm. 14005741: Districte de Sant Andreu i Sant Martí, adjudicat a UTE Constraula-Aldago 

Manten. Edificis Lot 7 NIF U66424151, per un import de 342.404,55 euros (dels quals 

282.978,97 corresponen al preu net i els restants 59.425,58 a l’IVA al 21%). REQUERIR les 

empreses adjudicatàries per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de 

l’endemà de la notificació d’aquesta resolució facin efectives mitjançant l’ingrés a la Tresoreria 

municipal, en metàl·lic, les aportacions pel suport “hot line” i el manteniment tant correctiu 

com evolutiu de l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, Gerències Municipals i 

l’Institut Municipal d’Informàtica que preveu la clàusula 19 apartat e) del Plec de Clàusules 

Administratives i que correspon al 0,06% de la dotació pressupostària de la modificació i que 

correspon a les següents quantitats: Lot 1: 122,78 euros; Lot 2: 134,88 euros; Lot 3: 64,72 

euros; Lot 4: 96,37 euros; Lot 5: 66,56 euros; Lot 6: 56,83 euros; Lot 7: 169,78 euros, reajustin 

la garantia definitiva per una quantia equivalent al 5% de l’import net de l’ampliació efectuada, 
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mitjançant l’Ingrés a la Tresoreria Municipal, i pels següents imports: Lot 1: 10.232,07 euros; 

Lot 2: 11.240,35 euros; Lot 3: 5.393,31 euros; Lot 4: 8.031,08 euros; Lot 5: 5.546,67 euros; Lot 

6: 4.735,54; Lot 7:14.148,95; i compareguin per formalitzar la modificació del contracte a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 

El Sr. BADIA explica que es proposa una modificació del contracte per ampliar la quantitat del 

2017. Comenta que aquesta ampliació respondria al fet que hi ha hagut un augment en el 

nombre d’edificis a mantenir i de l’inventari dels edificis existents, i també per obres 

d’adequació i trasllat i reformes en alguns centres i equipaments, que ha sigut motivat per la 

necessitat d’augmentar el nombre de professionals, la prestació del servei i canvis organitzatius. 

Afegeix que també s’han detectat i s’haurà de donar resposta a algunes reparacions d’urgència 

de desperfectes i patologies importants en alguns edificis. 

Finalment, indica que també es fa per a resolució d’avaries que han obligat a substituir 

maquinària i equips de calefacció, de clima, instal·lacions elèctriques i evacuacions. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que farà una abstenció. 

 

La Sra. ESTELLER també anuncia l’abstenció del Grup Popular. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Alonso expressa l’abstenció 

de Cs i la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP. S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

11.-  (M1519/6868) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que se’ns informi detalladament de l’incident ocorregut el dia 13 de 

setembre al carrer Robador 43 de Barcelona (okupació de la finca), de les negociacions que 

diuen que estan duent a terme i de totes les actuacions municipals respecte a aquesta qüestió. 

Que es posin en marxa tots els tràmits per desallotjar els okupes de l’immoble municipal del 

carrer Robador 43. Que aquest immoble es destini com més aviat millor al seu objectiu original: 

habitatge assequible. 

 

No es tracta per absència del Grup proposant. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/6849) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: La presentació per part del Govern municipal en el termini de tres mesos 

d’un Pla transversal d’intervenció social, policial i de salut pública a Ciutat Vella. Aquest Pla ha 

de tenir l’objectiu d’acabar amb el tràfic d’estupefaents, posar fi a l’ocupació il·legal 

d’habitatges, intervencions socials per la prevenció i intervenció davant el consum de drogues 

així com vetllar per la seguretat i el descans dels veïns. 
 

La Sra. BARCELÓ comença llegint diverses expressions dels veïns de Ciutat Vella: «Tinc 

por», «Em sento desprotegit», «Em sento un veí de segona», «No ens escolten», «El que ens 
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faltava al Raval», «Com li explico al meu fill el que passa en aquest barri?». Opina que els 

veïns haurien de tenir protecció per part de les administracions públiques i constata que, en 

canvi, el que tenen és inseguretat. Recorda que, com es deia el dia abans a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports, si el govern municipal hagués de demanar disculpes a algú seria als 

veïns de Ciutat Vella. 

Indica que els veïns han passat un estiu lamentable, i considera que el més lamentable és que 

algunes coses es podrien haver evitat. 

Comenta que a Ciutat Vella hi ha l’okupació il·legal amb activitats delictives com els 

«narcopisos», que segons la Guàrdia Urbana és dels anys 80. Manifesta que l’oposició ha avisat 

el govern. Recorda que el 6 de juliol de 2017 la Sra. Barea al Plenari de Ciutat Vella va 

presentar una proposta, que es va aprovar, perquè se solucionessin els problemes del carrer d’en 

Roig, en què demanava que s’actués de manera immediata pel que fa als problemes d’okupació 

de terrats i baixos, de neteja, i que es posés fi a les activitats il·legals. Constata que la realitat és 

que fins a l’actualitat no s’han presentat mesures concretes. 

Troba lamentable que després de dos anys de govern encara s’estiguin comptant les finques 

sense ús al districte i que puguin ser escollides per a actes delictius com els «narcopisos». 

Recorda que el dia anterior es va aprovar a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports una 

proposta que deia el següent: «Rebutjar, perseguir i prevenir les okupacions il·legals portades a 

terme per grups delinqüents o antisistema.» Insisteix que està molt bé aprovar coses a les 

comissions, però reclama que després es faci la feina pertinent. 

Troba curiós que, davant l’okupació il·legal de col·lectius organitzats i que poden tenir 

finalitats delictives, el govern parli de dialogar. Creu que dialogar està molt bé, però que també 

s’ha d’actuar i fer les denúncies pertinents. Destaca que al govern li costa tant actuar abans que 

fins i tot li costa actuar quan passen coses. Posa com a exemple el carrer Sant Gil, on hi va 

haver un incendi en un habitatge que era un «narcopis», els veïns del qual fa una setmana que 

estan sense aigua.  

Recorda que els «narcopisos» són habitatges i locals de titularitat pública o privada en què 

s’instal·len narcotraficants i converteixen els habitatges en punt de venda de droga, magatzem 

de droga, laboratoris d’elaboració de diferents drogues i de consum. Destaca que això pot 

comportar malestar als veïns i problemes de salut pública i de seguretat. 

Considera que els veïns no haurien de tenir por ni incertesa, sinó que han de tenir seguretat. 

Explica que hi ha gent gran que viu al barri que té por de sortir de casa i no ho fa. Afegeix que 

hi ha veïns que han de prendre medicació per poder dormir. Diu que no és que a l’oposició li 

agradi fer crítiques, sinó que el problema amb els «narcopisos» és una realitat. Es queixa que 

s’hauria d’haver convocat la taula de seguretat durant el mes de juliol i que no s’ha convocat. 

Manifesta que els grups tenen predisposició a treballar conjuntament per solucionar aquest 

problema. Per això demana a la Sra. Pin que convoqui la taula de seguretat. 

Comenta que per aquest motiu Ciutadans fa aquesta proposta, que és una proposta constructiva, 

que vol ajudar a solucionar el problema que hi ha al Districte de Ciutat Vella. Per això demana 

un pla integral i transversal d’intervenció social, política i de salut pública a Ciutat Vella. 

Apunta que vol que aquest pla tingui l’objectiu d’acabar amb el tràfic d’estupefaents, posar fi a 

l’okupació il·legal d’habitatges, fer intervencions socials per a la prevenció i intervenir davant 

el consum de drogues. Diu que els «narcopisos» no faciliten el tractament a les persones que 

tenen una addicció. Recorda que els «narcopisos» tampoc no són positius per a les sales de 

venopunció. Afegeix que també es demana en aquest pla que es vetlli per la seguretat i el 

descans dels veïns, que s’augmenti la seguretat i que no es tingui por als agents que protegeixen 

els veïns, i més en aquestes circumstàncies. 

 

La Sra. ESTELLER anuncia el suport del Grup Popular a aquesta proposta. Recorda que el dia 

anterior el PP en va presentar una a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, que es va 
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aprovar, en el sentit que cal acabar amb la tolerància cap als «narcopisos» al Raval, actuar amb 

més determinació i fer un pla de xoc de caràcter transversal per actuar, reduir i eliminar aquests 

pisos okupats que estan sent utilitzats per narcotraficants com a punt de venda de drogues i com 

a laboratori.  

Destaca que aquests «narcopisos» s’han convertit en un problema de primer ordre a Ciutat 

Vella, cosa que es posa de manifest en qualsevol reunió que hi hagi al districte, com ara en 

l’audiència pública i també en la darrera comissió de seguiment del Consell de Barri, on els 

veïns es queixen i diuen que tenen por, ja que són amenaçats per traficants violents. Assenyala 

que els veïns reclamen solucions. 

Recorda que, a part del que s’ha dit, els pisos okupats per narcotraficants no tan sols són pisos 

privats, sinó que també hi ha pisos públics del patronat, de manera que en aquest cas hi ha més 

obligació de l’Ajuntament. Explica que al carrer de l’Om es ven droga a 50 metres de la 

comissaria dels Mossos i comparteixen baixos amb l’escola Cadí. Constata, doncs, que la 

qüestió és d’una gran dimensió, que requereix una actuació determinant de l’Ajuntament per 

posar-se al costat dels veïns com ho ha estat el Partit Popular fins ara als barris, parlant amb 

ells, ja que estan espantats. 

Diu que és incomprensible que això duri tant. Pregunta com pot ser que en un barri on cal 

actuar hi hagi aquesta passivitat i permissivitat de l’Ajuntament respecte a aquests pisos en què 

es trafica amb drogues. 

D’altra banda, la sorprèn enormement la voluntat del govern d’Ada Colau a l’inici, que va 

suprimir pràcticament la policia al Raval Sud, cosa que va generar un efecte crida a 

comportaments incívics, a part de molta prostitució en un barri que havia millorat en els darrers 

anys. Destaca que això va generar grans problemes de convivència i de seguretat. Considera 

que amb els «narcopisos» s’ha arribat a una situació del tot insostenible. 

Per tant, donarà suport a la proposta per tal que aquest tema s’acabi i l’Ajuntament actuï amb 

determinació, tant amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra com amb un pla de xoc 

integral que resolgui aquests problemes per tal que els veïns puguin recuperar el seu barri. 

 

La Sra. ROVIRA comenta que la CUP ha dit públicament que no assistiria a les comissions 

perquè entén que no hi ha una situació de normalitat democràtica als carrers. Explica que ve 

dels carrers, que hi ha moltíssima gent que ha aturat la seva activitat perquè s’estan intervenint 

les diferents institucions democràtiques de Catalunya, també sindicals. Assenyala que hi ha 

diferents empreses, cooperatives i organitzacions que estan dient a les seves treballadores que 

surtin al carrer. Constata que s’està vivint un estat d’excepció, i entén que és una vergonya que 

s’estigui desenvolupant amb total normalitat una activitat institucional en aquesta sessió quan hi 

ha un estat d’excepció. 

Entén que el PSC, el Partit Popular i Ciutadans creguin que això que passa és normal, però no 

comprèn com Barcelona en Comú no atura les activitats que s’han de dur a terme i surt al carrer 

a defensar les institucions democràtiques de Catalunya. 

 

La Sra. ANDRÉS lamenta que la Sra. Rovira hagi marxat, ja que no sap per què pressuposa el 

que el PSC entén com a normalitat o no, perquè és evident que el seu Grup no entén que això 

sigui una situació normal, com tampoc la intervenció de la regidora de la CUP i el fet de 

prejutjar contínuament el que pensen els altres. Pensa que no és tampoc una gran mostra de 

democràcia ni de respecte polític. 

Pel que fa a la proposició, recorda que ja es va tractar el dia anterior i, per tant, no reiterarà 

l’argumentació, sinó que senzillament vol anunciar que està a favor de treballar per tenir aquest 

pla i perquè és una continuació de tota la feina que s’ha fet durant molts anys a Ciutat Vella i 

que no s’hauria pogut fer de cap manera sense l’aportació inestimable de la generositat dels 

veïns i veïnes, aportant les seves cases per fer places i carrers, fent exercicis grans de 
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convivència pacífica amb la multiculturalitat, amb el turisme, etc. Pensa, doncs, que convé 

abordar aquestes qüestions per tal que Barcelona pugui tenir barris on visqui tothom, que sigui 

una ciutat amigable amb les persones grans i amb els infants i s’hi pugui viure tranquil·lament. 

Comenta que els fenòmens que van apareixent a Ciutat Vella de manera cíclica, com ara les 

drogues, s’han d’abordar en el moment que surten. Per tant, està a favor de la proposta. 

 

La Sra. PIN també anuncia el seu vot a favor perquè fa mesos que es treballa en un pla de xoc. 

Desmenteix a la Sra. Esteller sobre el fet que el govern hagi retirat la Guàrdia Urbana del Raval 

Sud a principis de mandat, ja que informa que, de fet, en els últims mesos s’han augmentat 

efectius. Demana que, si el Partit Popular vol col·laborar, ajudi perquè el Govern de l’Estat, que 

està demostrant una vegada més la manca de respecte pels drets fonamentals, canviï les lleis 

que permeten combatre l’especulació i que deixi d’haver-hi tants pisos buits al barri del Raval. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix el suport dels grups que han expressat el seu vot favorable. Li diu a 

la Sra. Pin que Ciutadans sempre voldrà treballar, perquè, al marge de la ideologia i del projecte 

de la ciutat que pugui tenir cada grup, el més important són els veïns, i en aquest cas estan 

patint moltíssim. Diu que només cal aproximar-se al barri i parlar amb els veïns per saber que 

realment estan patint. Per tant, demana que el govern presenti en el termini de 3 mesos aquest 

pla. Assenyala que si l’oposició ha de col·laborar en aquest pla ho farà. 

Considera que està molt bé delegar responsabilitats i dir que no és competència del govern, etc., 

però pensa que el govern municipal també té unes responsabilitats en el Districte de Ciutat 

Vella. Manifesta que no poden passar 48 hores perquè el govern iniciï la denúncia quan hi ha un 

habitatge okupat il·legalment. Destaca que això és responsabilitat del govern municipal i no 

d’altres administracions públiques. Per tant, creu que està molt bé dir el que és competència i el 

que no, però pensa que també s’han d’assumir les responsabilitats que té cadascú. 

Recomana al govern que faci tasques de prevenció, ja que són fonamentals. Comenta que els 

veïns de Ciutat Vella han passat un estiu lamentable. Pensa que el govern hauria de demanar-los 

disculpes. Recomana que de cara a l’estiu següent hi hagi més tasques de prevenció i 

d’intervenció, que són clau per als veïns que pateixen dia a dia viure en els seus habitatges i que 

tenen por. 

 

La Sra. ESTELLER està sorpresa que en una comissió democràtica aparegui un grup totalitari 

com la CUP, que l’únic que sap fer és reduir les garanties i la democràcia de tothom quan van 

fer un cop a l’estat de dret al Parlament de Catalunya. Està sorpresa que aquest mateix grup de 

la CUP vagi a la sessió a donar lliçons i a tractar la resta de grups d’aquesta manera. Demana a 

la presidència que impedeixi que hi vagin grups a insultar d’aquesta manera. 

 

La Sra. PIN li diu a la Sra. Barceló que l’Ajuntament és l’administració pública amb 

competències que està posant més recursos i més esforços a combatre aquest fenomen. Per això 

també reclama als grups que estan en altres administracions que facin el possible perquè en 

aquells llocs on tenen representació les administracions pertinents posin en marxa les seves 

competències. Demana a la regidora de Ciutadans que no digui mai més que el govern no parla 

amb els veïns, perquè si una cosa fa aquest govern és parlar-hi i ser conscient de la seva por i de 

la seva situació actual. 

 

La Sra. BARCELÓ diu que està molt bé que el govern escolti els veïns, ja que és la seva 

obligació, però demana que també actuï. Constata que governar és, a més d’escoltar, intervenir 

amb més actuacions. Diu que, quan hi ha un problema, el primer que ha de fer el govern és 

reflexionar per saber si podia haver fet més, ja que el govern ha de fer moltes més actuacions de 

les que ha fet. Comenta que els grups de l’oposició encara estan esperant al Districte de Ciutat 
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Vella que es presentin mesures concretes. Pensa que el govern es podria haver reunit molt més 

amb els veïns, i diu que l’important no és la quantitat, sinó la qualitat i el que s’aporta en cada 

reunió. 

Manifesta que no vol fer més crítiques, sinó que l’únic que vol és que al cap de 3 mesos es 

presenti aquest pla de xoc, d’intervenció social i de seguretat a Ciutat Vella per aconseguir que 

els veïns estiguin tranquils als seus habitatges. Demana que es treballi constructivament pels 

veïns de Ciutat Vella. 

 

La Sra. Pin expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs i la Sra. Esteller expressa el vot favorable 

del PP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/6853) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal intervingui de manera immediata sobre els 

habitatges de titularitat municipal al districte de Ciutat Vella, per tal d’evitar les activitats 

delictives que s’hi desenvolupen, així com presentar, en el termini de 15 dies, un pla de xoc 

contra les activitats delictives als habitatges de Ciutat Vella (tant de propietat municipal, com de 

persones físiques o jurídiques), que inclogui intervencions de seguretat i prevenció i actuacions 

dels dispositius d’atenció social i de salut pública. 

 

No es tracta per absència del Grup proposant. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

14.-  (M1519/6861) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Condemnar els fets violents ocorreguts a la ciutat de Barcelona contra béns 

i persones vinculades a l’activitat turística. 2. Que el Govern municipal prengui les accions 

legals oportunes contra els autors dels atacs vandàlics succeïts a la ciutat de Barcelona a l’estiu, 

i contra l’organització Arran, si s’escau, tot exigint el rescabalament dels danys i perjudicis 

causats i a la imatge de Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que el 7 d’agost de 2017 es va substanciar una comissió amb 

motiu de l’assalt que hi va haver a l’autobús turístic a Barcelona, al qual van punxar les rodes, 

fet reivindicat pel col·lectiu Arran, el braç de les joventuts de la CUP. Explica que Arran també 

va insistir atacant accions turístiques de Barcelona i que va punxar les rodes de bicicletes de 

lloguer. Recorda que en la sessió del 7 d’agost es va denunciar la soledat del conductor de 

l’autobús, que no va tenir ni el suport de l’Ajuntament ni l’acompanyament quan va anar a fer 

la denúncia. 

Dit això, indica que el que li interessa al Grup Popular és que aquesta Comissió condemni 

aquestes accions. Considera que les accions de violència i atac a qualsevol autobús o punt 

turístic de la ciutat requereixen la condemna de l’Ajuntament i una resposta contundent per 

impedir que aquestes accions es consolidin a Barcelona, i per impedir que es vulnerin els drets i 

les llibertats de les persones que estan treballant en l’àmbit turístic o qualsevol altre. 

Per això demana que es condemnin els fets violents ocorreguts a Barcelona contra béns i 

persones vinculades a l’activitat turística. Insisteix que Arran va reivindicar aquest atac, que 

aquest grup fa el que vol quan vol i que ataca a qui vulgui en defensa d’uns principis inspirats 

en valors i en pràctiques totalitàries i violentes. Pensa que l’Ajuntament no pot consentir això. 

D’altra banda, també demana que l’Ajuntament prengui les accions legals oportunes contra els 
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autors dels atacs vandàlics succeïts a Barcelona a l’estiu i contra l’organització Arran i que 

exigeixi el rescabalament de danys. 

Comenta que el regidor Colom en la compareixença del 7 d’agost de 2017 va dir que 

l’Ajuntament havia presentat la corresponent denúncia i que l’Ajuntament es personaria com a 

causa perjudicada. En aquest sentit, vol saber si això ja s’ha fet i en quines condicions està 

aquest procés. 

 

El Sr. SIERRA anuncia que votarà a favor d’aquesta proposta, però, tenint en compte que el dia 

anterior Ciutadans va presentar una sol·licitud de compareixença que va fer el regidor Colom, 

vol saber el parer del mateix regidor respecte als dos punts, és a dir, la condemna i les accions 

que ha pres el govern pel que fa al què sol·licita el Partit Popular. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que el Partit Socialista rebutja i condemna tot tipus de violències a la 

ciutat, vinguin de qui vinguin. Per tant, està a favor de la proposta, tot i que no està d’acord amb 

el fet que s’esmentin organitzacions en concret i li agradaria més que es fes referència a tothom 

que fa actes violents contra qualsevol element i persones de Barcelona. 

 

El Sr. COLOM constata que això és una mica el dia de la marmota perquè un mes i mig després 

es torna a reiterar el que es va parlar a la sessió extraordinària del 7 d’agost de 2017. Creu que a 

la sessió extraordinària va quedar ben clar que tots els grups presents van condemnar els fets i 

que el mateix Ajuntament i el seu govern ho havien condemnat en els primers moments. 

Recorda que la mateixa alcaldessa tant públicament com en una carta al sector havia expressat 

la condemna. Considera, doncs, que els fets estan més que condemnats, tot i que es pot seguir 

condemnant. Comenta que, com ha dit la regidora Andrés, a Barcelona es condemna qualsevol 

acte de vandalisme, vingui de qui vingui. 

Pel que fa a les denúncies, informa que els fets ja estan denunciats i posats en mans tant de la 

policia com dels Mossos d’Esquadra. Explica que el 28 de juliol de 2017 ho va fer el xofer 

perquè aquest és el protocol que té TMB. Indica que, en tot cas, es poden revisar els protocols 

de TMB, però reitera que hi ha uns protocols en funció de les circumstàncies –si tenen 

afectacions personals o no–, etc.  

Explica que el 31 de juliol de 2017, davant del jutjat de guàrdia, es va presentar una nova 

denúncia a partir del fet que ja es tenien unes primeres dades sobre els danys causats, en què 

s’instava el jutjat de guàrdia perquè esbrinés els fets i que, si aquests constituïen un il·lícit 

penal, actuessin en correspondència. Indica, doncs, que l’Ajuntament ha posat les denúncies 

corresponents perquè aquests fets no es tornin a produir. Diu que si els jutjats ho consideren 

oportú s’assumiran les responsabilitats corresponents i en els termes establerts. 

Aclareix que en cap moment en la sessió extraordinària de l’agost va fer una afirmació sobre el 

fet que l’Ajuntament es personaria estrictament. Reconeix, però, que l’Ajuntament està personat 

a través de TMB. Manifesta que, en tot cas, quan s’obri el procediment, si es considera que 

l’actuació ha de tenir algun element més, ja es farà. Es reafirma, doncs, en el que va dir llavors i 

en les actuacions que s’estan fent, però donarà suport a la proposta perquè tot el que es demana 

a les sessions s’ha fet, tenint en compte que qui haurà de decidir qui han estat els autors i quines 

són les seves responsabilitats serà la justícia. 

 

La Sra. ESTELLER celebra i agraeix el vot a favor del govern, del Grup Socialista i també de 

Ciutadans, perquè pensa que cal acabar amb el bonisme jurídic respecte als grups violents a 

Barcelona, i sobretot pel que fa als grups que tenen una representació institucional tant a 

l’Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya, com ara la CUP. Destaca que les 

joventuts de la CUP són un braç violent de la CUP, que està generant una gran violència en tot 

allò que no comparteixen. 
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Comenta que el que ha passat a l’estiu amb el bus turístic, amb les bicicletes que van punxar i 

amb els cartells que s’estan fent públics en contra del turisme, està generant un ambient d’odi 

en contra del turisme que pot passar factura, i que de fet ja l’està passant a molts àmbits de la 

ciutat. Pensa que aquestes conductes violentes s’han d’acabar, perquè, si no s’actua amb 

determinació, arrelen, es consoliden i aquesta gent es creuen amb el dret de protestar amb actes 

violents. Considera que Arran fa de la violència la seva manera d’acció política, ja que cada 

vegada que aquest col·lectiu vol alguna cosa, en coordinació amb la CUP, utilitzen la força i la 

violència per actuar políticament. Opina que això no es pot permetre. 

Per això celebra que el govern doni suport a la proposta del PP. Recorda, però, que el regidor 

Colom va dir en la sessió extraordinària de l’agost que l’Ajuntament s’hi personaria. Destaca 

que Barcelona, a part del que faci TMB, és la ciutat perjudicada per aquests actes, perquè s’ha 

informat en els mitjans que hi ha grups que estan assaltant activitats turístiques. Indica que això 

té un calat en el món de la informació, empresarial i de la imatge de la ciutat. Per tant, com que 

l’Ajuntament és un perjudicat, creu que, a part de presentar les denúncies, s’ha de personar com 

a part afectada. 

 

El Sr. SIERRA celebra l’actitud del regidor Colom, i demana que prengui bona consciència, 

perquè en la mateixa sessió del dia anterior, en què el Sr. Colom va comparèixer per aquests 

episodis, des del grup de la CUP es negava que hi hagués turismofòbia a Barcelona. Constata, 

però, que sí que n’hi ha, ja que assaltar un autobús és una actitud violenta, a més de tenir en 

compte l’estat d’alarma que es genera en els turistes que eren en aquell autobús. Assenyala que 

okupar halls d’hotels a Ciutat Vella de manera reiterada també genera una alarma. Indica que 

quan un va a visitar una ciutat i es troba un episodi d’aquests se li treuen les ganes de tornar-hi. 

Demana al regidor Colom que prengui consciència i que prengui mesures un cop que la justícia 

hagi assenyalat els culpables. També sol·licita que l’Ajuntament de Barcelona es personi en la 

causa com a tal. Destaca que la importància d’això no està en el fet d’erradicar la violència, que 

també, sinó de donar-li la importància que té, tenint en compte que el turisme representa a 

l’economia catalana entre un 14% i un 16% i que genera molta ocupació de qualitat. Pensa que 

no es pot permetre que Barcelona perdi terreny en aquest camp. Diu que diversificar la gestió 

turística és una eina important, però remarca que el més important és no generar aquesta imatge 

de rebuig, perquè els grans touroperadors, que porten el turisme de qualitat i deixen beneficis 

per a tota la ciutadania i el PIB, quan veuen aquestes actituds de rebuig són els primers que 

deriven els turistes a altres destinacions. Considera que les persones que volen visitar una ciutat 

necessiten estar acollides, cosa que és responsabilitat de l’Ajuntament. 

Per tant, votarà a favor d’aquesta proposició i commina el Sr. Colom perquè, un cop la justícia 

assenyali els culpables d’aquests episodis de turismofòbia, l’Ajuntament de Barcelona 

respongui també personant-se en aquestes causes. 

 

El Sr. COLOM reafirma que l’Ajuntament ha fet la funció que havia de fer amb decisió, però 

amb serenor. Diu que el govern resoldrà les discrepàncies polítiques en l’espai polític i que, 

com que aquest és un acte de vandalisme, s’han posat en coneixement de la justícia els fets, que 

és qui n’ha de determinar la gravetat des del punt de vista jurídic, que no polític o social. 

Reitera que és la justícia qui n’ha de determinar els responsables, i que l’Ajuntament no ho farà 

abans. 
 

La Sra. ESTELLER comparteix la posició del govern, però també li agradaria que anés una 

mica més enllà i es personi com a afectat, no només amb una denúncia concreta amb l’autobús. 

Aclareix que no ha incriminat a ningú, sinó que Arran han reconegut ser-ne els autors. Insisteix 

que Arran en aquell moment va reivindicar aquesta agressió. Per tant, no és que ella digui que 

han estat Arran, sinó que són ells mateixos qui ho diuen. Reitera que Arran és el braç executor 

violent de la CUP. 
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Pensa que cal actuar per impedir que a Barcelona i a Catalunya es consolidi la violència com un 

instrument polític, que és el que fa Arran, ja que assenyala un objectiu i hi van a totes. Agraeix 

que en aquest cas el govern no tingui el seu bonisme jurídic habitual de pensar que aquests 

poden fer el que vulguin perquè són els de la CUP. 

 

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs i la Sra. Esteller expressa el vot favorable del 

PP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

15.-  (M1519/6846) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Iniciar els contactes i els tràmits necessaris pel trencament de 

l’agermanament amb Istanbul. - Mostrar públicament el rebuig al règim d’Aràbia Saudita i 

Qatar, fent arribar aquest als respectius consolats, així com no convidar-los a participar en els 

diferents actes que es duguin a terme a la ciutat en el marc de les relacions internacionals. 

 

No es tracta per absència del Grup proposant. 

 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

16.-  (M1519/6869) Que l’Ajuntament de Barcelona ens informi sobre quines han estat les mesures 

dutes a terme per prevenir les situacions d’incivisme i inseguretat al districte de Ciutat Vella. 

Quantes reunions han estat realitzades al llarg de l’estiu per la Junta de Seguretat del Districte i 

per les Taules de Seguretat del Districte i quins mecanismes s’han posat en marxa per abordar i 

pal·liar aquestes manifestacions de violència i incivisme al districte de Ciutat Vella. 

 

No es tracta per absència del Grup proposant. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

17.-  (M1519/6850) Que el Govern municipal es comprometi a no cedir els equipaments municipals 

educatius i socials, i no posi en perill als funcionaris dels equipaments municipals, per la 

celebració del referèndum il·legal del pròxim 1 d’octubre. 

 

La Sra. MEJÍAS comenta que uns 4 dies enrere el Secretari General va emetre un informe en 

què advertia el govern municipal, davant les resolucions del Tribunal Constitucional i de la 

suspensió de les lleis emanades del Parlament de Catalunya contra la Constitució, de la 

impossibilitat que l’Ajuntament de Barcelona cedís qualsevol tipus de local o recurs o posés en 

risc els funcionaris municipals.  

Davant l’acord de l’alcaldessa amb el president de la Generalitat per participar en el referèndum 

de l’1 d’octubre, demana exactament com l’Ajuntament de Barcelona protegirà tant la institució 

com els funcionaris per evitar que es produeixin perjudicis penals davant la possible actuació 

favorable al referèndum. 
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El Sr. PISARELLO creu que ja ha respost a aquest tema en la compareixença anterior i pensa 

que ha estat prou clar sobre aquesta qüestió. Per tant, en un dia tan excepcional, no es vol 

estendre més sobre el que ja ha dit, és a dir, el compromís de l’Ajuntament de no posar en risc 

les institucions ni els seus treballadors i garantir els drets fonamentals de participació, de reunió 

i d’expressió a Barcelona. 

 

La Sra. MEJÍAS entén que el regidor Pisarello manté la mateixa ambigüitat per no contestar, 

però destaca que hi ha instal·lacions que són compartides, com ara els centres que són titularitat 

del Consorci d’Educació, que són compartits entre la Generalitat i l’Ajuntament. En cas que la 

Generalitat decideixi posar-los al servei d’un referèndum il·legal, pregunta què farà 

l’Ajuntament, si s’hi oposarà i ho evitarà, tenint en compte que allà hi ha funcionaris treballant 

que poden estar en risc. 

En cas que la Guàrdia Urbana es vegi obligada a intervenir, demana què farà l’Ajuntament, si li 

donarà suport o l’hi retirarà, tenint en compte que són els seus funcionaris i no se’ls pot posar 

entre l’espasa i la paret.  

Es pregunta per què el govern es nega a donar una posició de quina serà la situació de 

l’Ajuntament, és a dir, si es posarà del costat de la llei i la democràcia o del costat d’aquells que 

intenten saltar-se-la. 

 

El Sr. PISARELLO insisteix que els fantasmes de la Sra. Mejías no són els seus, i diu que no es 

pronunciarà sobre hipotètiques situacions que no s’han produït. Constata que el seu deure és 

protegir la institució, cosa que farà, i garantir els drets de participació de tothom, tant de la gent 

que hi vulgui ser com de la que no. Diu que aquesta és la posició claríssima que té 

l’Ajuntament, tot i que sembla que a la regidora de Ciutadans no li importa que hi hagi gent que 

vulgui participar i expressar-se o el que està passant aquest mateix 20 de setembre. Comenta 

que el que està passant per ell és una barbaritat. 

 

Es dona per tractat. 

 

18.-  (M1519/6851) Que l’Ajuntament de Barcelona presenti un pla per garantir la convivència, el 

respecte als drets de les persones i evitar les manifestacions d’odi intercultural. Aquest pla 

contindrà almenys els eixos següents: 1. Actualització del cens d’entitats i equipaments 

religiosos. 2. Regularització d’aquells equipaments que ho requereixen, d’acord amb la 

normativa vigent. 3. Establir acords amb les diferents entitats religioses amb l’objectiu 

d’establir una col·laboració dirigida a garantir l’enteniment i la convivència. 4. Reforçar la 

intervenció de l’Ajuntament als voltants dels centres de culte, per mediar en els conflictes que 

es poguessin produir amb els veïns. 5. Establir línies de treball per detectar radicalismes (de 

qualsevol índole) que atemptin contra la convivència de la nostra societat. 

 

El Sr. ALONSO destaca que Barcelona és una ciutat amb uns valors clars i àmpliament 

compartits, uns valors de llibertat, fraternitat, solidaritat i convivència entre cultures. 

Tanmateix, està molt preocupat perquè veu indicis de comportaments contraris a aquests valors, 

i que sorgeixen conductes radicals i discursos d’odi. Afegeix que els terribles atemptats viscuts 

a l’agost han mostrat una situació molt trista.  

Indica que s’ha viscut el dolor de les víctimes de l’atemptat, però que després també s’ha viscut 

el dolor de saber que els assassins es van radicalitzar dins de la societat catalana. Pensa que això 

fa que més que mai s’hagin de defensar els valors de respecte i convivència a la societat. Per tot 

això pensa que els governants i les administracions han de tenir un lideratge clar per lluitar 

contra qualsevol tipus de radicalisme i defensar els valors de la societat. 
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Així, doncs, en concret demana al govern que presenti un pla per garantir aquesta convivència, 

per respectar els drets de les persones i evitar aquestes manifestacions d’odi que contingui els 

eixos que el seu Grup proposa, que són actualitzar el cens de les entitats i equipaments 

religiosos; regularitzar els equipaments que ho requereixin d’acord amb la normativa vigent; 

establir acords amb les diferents entitats religioses amb l’objectiu d’establir una col·laboració 

dirigida a garantir l’entesa i la convivència; reforçar la intervenció de l’Ajuntament al voltant 

dels centres de culte per mitjançar en els conflictes que es puguin produir amb els veïns, i 

establir línies de treball per detectar radicalismes de qualsevol tipus que atemptin contra la 

convivència de la societat. 

 

La Sra. LÓPEZ agraeix la presentació d’aquest prec, que accepta, perquè de fet ja s’està 

treballant en totes les línies proposades. 

Pel que fa a la proposta d’un pla per a la convivència, explica que ja hi ha moltes accions 

planificades i que s’estan desenvolupant, entre les quals destaca el Pla d’interculturalitat, que és 

plenament vigent, i el proper Pla de ciutadania i immigració, que també abordarà aquestes coses 

i moltes altres que van en la línia del que planteja Ciutadans. 

 

El Sr. ALONSO agraeix l’acceptació del prec. Diu que és conscient que tant el govern actual 

com els anteriors fa temps que treballen en aquests temes. Tanmateix, constata que no sempre 

es té èxit en el fet de garantir aquesta convivència, respecte i solidaritat entre totes les cultures, i 

afegeix que aquesta manca d’èxit s’està vivint en unes situacions molt concretes. Per això pensa 

que cal continuar impulsant aquest tipus d’actuacions i per això ha presentat aquest prec. 

 

La Sra. LÓPEZ explica que, pel que fa a l’actualització del cens d’entitats i equipaments 

religiosos, aquest cens està actualitzat actualment gràcies a la feina de l’Oficina d’Afers 

Religiosos i de la interlocució constant que tenen amb les diferents comunitats. Indica que el 

directori és públic, però que potser al web hi falta alguna petita actualització. 

En relació amb la regularització dels equipaments que ho requereixin, informa que el 2017 hi ha 

la tercera convocatòria d’ajudes per a la regularització dels centres de culte a la normativa 

vigent. Afegeix que es comparteix la informació des dels districtes a la Taula de la Policia 

Administrativa. Comenta que durant els mesos de maig i juny es va estar fent una feina de 

coordinació en aquest sentit a la taula amb l’Oficina d’Afers Religiosos. Assenyala que hi ha 

una línia de subvencions per garantir que les comunitats més petites i més precàries ho puguin 

fer. 

Quant a establir acords, vol deixar clar que no hi ha acords concrets amb les comunitats, però sí 

una relació i una interlocució constant i continuada. Diu que el govern hi parla sovint i que està 

en relació amb elles. 

Pel que fa a reforçar la intervenció de l’Ajuntament a l’entorn dels centres de culte per 

mitjançar en els conflictes, indica que precisament una de les mesures del Pla de lluita contra la 

islamofòbia és elaborar recomanacions des del vessant comunitari al voltant de l’obertura d’un 

centre de culte que serà per a tots els conflictes a l’entorn d’aquests centres, no només per als 

musulmans. 

En relació amb establir línies de treball per detectar radicalismes que atempten contra la 

convivència de la societat, creu que l’Ajuntament no ha de fer aquesta detecció. 

 

Es dona per tractat. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/6854) Vincular informàticament el moment del padró i la inscripció a les sessions del 

servei de primera acollida. 

 

No es tracta per absència del Grup proposant. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/6862) Instar el Govern municipal a abstenir-se d’iniciar, tramitar, dictar o consentir 

amb la seva passivitat, qualsevol acord o actuació que permeti la preparació i/o celebració del 

referèndum il·legal de l’1 d’octubre. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que la providència del Tribunal Constitucional adverteix els 

alcaldes que no tan sols no hi han de participar, sinó que han d’impedir o paralitzar qualsevol 

iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió del referèndum de l’1 d’octubre. En aquest 

sentit, demana al govern que s’abstingui d’iniciar, tramitar, dictar o consentir amb la seva 

passivitat qualsevol acord o situació que permeti la preparació del referèndum il·legal de l’1 

d’octubre. 

Indica que l’endemà el govern té el consell del Consorci d’Educació, en què hi ha adscrits els 

centres educatius de primària i secundària titularitat de la Generalitat i de l’Ajuntament. 

Pregunta què votarà el govern l’endemà quan se substanciï aquesta qüestió i què farà la gerent, 

que és funcionària de l’Ajuntament i la responsable d’executar els acords que es prenguin en el 

consell del Consorci d’Educació. 

 

El Sr. PISARELLO diu que la regidora popular li ha plantejat un prec que repeteix i reprodueix 

pràcticament de manera textual les providències del Tribunal Constitucional en què se suspenia 

el referèndum de l’1 d’octubre i advertia els càrrecs de la Generalitat si el toleraven. 

Constata que el Partit Popular parla de referèndum il·legal quan encara es tracta d’un 

referèndum suspès. Entén que a la Sra. Esteller li agradi dir això i que consideri qualsevol cosa 

com a il·legal, però precisa que el Tribunal Constitucional ha suspès el referèndum. 

Reitera que la posició de l’Ajuntament és absolutament clara. Comenta que hi ha treballadors 

municipals que estan vinculats per aquestes decisions. Indica que hi ha un informe del secretari 

de l’Ajuntament que diu que aquestes decisions són vinculants. Insisteix que el deure del 

govern és acceptar les implicacions que té aquesta decisió del Tribunal Constitucional, que és 

un òrgan instrumentalitzat segons la Comissió de Venècia. Insisteix que el govern complirà 

aquests requeriments, però també garantirà que a Barcelona es pugui participar, que tothom es 

pugui expressar i que es pugui mobilitzar. Diu que no acceptarà l’estat d’excepció ni polítiques 

d’excepció a Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER diu que no sap quin concepte d’estat de dret té el Sr. Pisarello, però indica 

que a Espanya l’estat de dret està consolidat i té respecte internacional. Es queixa que la 

Comissió de Venècia no diu el que el primer tinent d’alcalde afirma. Replica que el Tribunal 

Constitucional és un tribunal amb plenes garanties, que actua d’acord amb la seva llei, com tot 

el que s’està fent a Espanya. Destaca que els jutges tenen la missió d’impedir un delicte i actuen 

en conseqüència. Recorda que a Espanya hi ha separació de poders. No sap on ha estudiat el 

Sr. Pisarello ni quina és la seva visió d’estat de dret, però reitera que l’estat de dret a Espanya 

està consolidat. Opina que el primer tinent d’alcalde no pot qüestionar el Tribunal 

Constitucional. 
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Pregunta si el regidor Pisarello també qüestiona el Consell de Garanties Estatutàries. Demana, 

doncs, que el primer tinent d’alcalde respongui sobre si l’Ajuntament actuarà i si la gerent de 

l’Ajuntament del Consorci d’Educació, la Sra. Massa, executarà els acords de la presidenta o 

del consell d’obrir els col·legis de la Generalitat i de l’Ajuntament a Barcelona o només els de 

la Generalitat. Demana que el Sr. Pisarello actuï en el marc de les seves competències i es deixi 

d’amagar en una distorsió absoluta del seu concepte d’estat de dret. Indica que l’estat de dret a 

Espanya, a Catalunya i a Barcelona actua amb determinació, amb plenes garanties. Assenyala 

que el Tribunal Constitucional ha suspès el referèndum no perquè hagi volgut, sinó perquè és 

il·legal i contrari a la Constitució i a l’ordenament jurídic, cosa que sap molt bé el president de 

la Generalitat i per això no va voler anar al Congrés dels Diputats a defensar-lo com va fer el 

Sr. Ibarretxe en el seu moment.  

Considera que aquest és el motiu pel qual el govern s’amaga darrere d’una fal·làcia, fa un 

discurs i dona com a realitat uns fets que són mentida. Demana que el govern deixi de mentir i 

enganyar i que actuï amb responsabilitat, com a Ajuntament de Barcelona. Així mateix, vol que 

l’alcaldessa parli amb claredat i no s’amagui darrere de missatges de Twitter donant a entendre 

coses que no són per quedar bé amb no sé qui. 

Considera que aquest tema és molt seriós, i per això pensa que l’Ajuntament ha d’estar a 

l’altura de les circumstàncies. 

 

El Sr. PISARELLO repeteix que no comparteix el que la Sra. Esteller planteja. Pel que fa a la 

Comissió de Venècia, convida la Sra. Esteller a revisar el que ha dit aquesta comissió sobre la 

reforma de la llei orgànica del Tribunal Constitucional que ha impulsat el Partit Popular, que ha 

estat criticada per la majoria del Congrés dels Diputats, és a dir, també pel Partit Socialista. 

Insisteix que el PP ha fet una instrumentalització de les institucions de garantia, cosa que és una 

vulneració claríssima del principi d’estat de dret. Li sembla, doncs, una hipocresia o una 

absoluta falta de credibilitat que el Grup Popular vulgui esgrimir la legalitat quan l’està 

vulnerant de manera sistemàtica. Creu que la seva posició en aquest tema és absolutament clara. 

 

Es dona per tractat. 

 

21.-  (M1519/6863) Instar l’Alcaldessa a vetllar i garantir el compliment de la llei i les obligacions 

de la Guàrdia Urbana recollides a l’article 11 i concordants de la Llei 16/1991, de policies 

locals, en relació a l’organització del referèndum il·legal de l’1 d’octubre. 

 

La Sra. ESTELLER insta Ada Colau, com a regidora de Seguretat i com a alcaldessa de 

Barcelona, a vetllar i a garantir el compliment de la llei i les obligacions de la Guàrdia Urbana 

en relació amb l’organització del referèndum il·legal de l’1 d’octubre. 

En aquest sentit, considera que qualsevol acord, decisió o mandat a la Guàrdia Urbana contrari 

a aquestes recomanacions seria del tot il·legal. Per tant, vol saber quines són aquestes 

actuacions. Demana, doncs, que vetlli i garanteixi aquest compliment. 

 

El Sr. PISARELLO repeteix que no sap en quin moment la regidora del PP ha vist que la 

Guàrdia Urbana no faci la feina que ha de fer. Comenta que hi ha moments en què la Guàrdia 

Urbana actua com a policia judicial, és a dir, que no actua sota les ordres del govern, i afegeix 

que quan actua sota les ordres del govern ho fa tenint en compte els requeriments del Tribunal 

Constitucional, les instruccions de fiscalia i també el deure que té el govern de la ciutat de 

garantir els drets fonamentals de participació, de reunió i de llibertat d’expressió a Barcelona. 

Considera que el prec de la Sra. Esteller expressa un altre cop els seus fantasmes, però no 

expressa res que no s’hagi fet a l’Ajuntament. 
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La Sra. ESTELLER aclareix que el que demana el PP és que realment es continuï actuant 

d’aquesta manera. Destaca que la Guàrdia Urbana és un cos respectat i que actua d’acord amb 

la legalitat. Afegeix que també té les funcions de policia judicial. Insisteix que el que demana és 

que aquest cos continuï en aquest sentit i que davant de situacions més complicades que es 

poden produir actuï amb coherència i responsabilitat. Diu que només demana que per part del 

govern no hi hagi cap directriu contrària al que ha de fer la Guàrdia Urbana. Considera que 

aquest cos, com a policia, no es pot posar en risc. 

Per això demana que es compleixi i es respecti l’informe del secretari, que diu que 

l’Ajuntament no pot col·laborar en cap cas amb el referèndum. 

Comenta que el referèndum que no se celebrarà l’1 d’octubre és un referèndum contrari a les 

llibertats i a les institucions. Diu que precisament per garantir les llibertats i les institucions 

democràtiques cal respectar l’ordre democràtic. Considera que no pot ser que es falsegi la 

realitat i fer a Catalunya un cop d’estat com el que es va fer al Parlament, carregant-se de facto 

l’Estatut d’autonomia amb una llei de transitorietat. Pregunta si el Sr. Pisarello s’ha llegit 

aquesta llei, perquè és una llei que fulmina tots els drets democràtics de Catalunya. Recorda que 

fins i tot el mateix grup del regidor Pisarello en el Parlament es va queixar en aquest sentit. 

Pregunta si el Sr. Pisarello no té res més a dir en les sessions quan parla de vulneració de drets i 

de trencament de l’estat de dret que remetre’s al que està passant a Catalunya o si només té 

l’objectiu d’erosionar com sigui, a costa de qui sigui. 

 

El Sr. PISARELLO diu que ja ha respost. Demana, doncs, a la Sra. Esteller que no 

instrumentalitzi la Guàrdia Urbana, ja que no els fa cap favor. També vol que el Govern del 

Partit Popular deixi d’incomplir la legalitat, ja que a Catalunya s’estan aplicant articles de la 

Constitució que suspenen materialment l’autogovern de Catalunya amb intervencions 

financeres i policials, sense les garanties de l’article 155. Per tant, insisteix que vol que el Grup 

Popular compleixi amb la legalitat i que busqui sortides polítiques a temes polítics. 

Recorda que ja es va portar al Congrés dels Diputats aquesta via repressiva i diu que va ser 

rebutjada per la majoria de partits, fins i tot pel Partit Nacionalista Basc, que havia donat suport 

als pressupostos. Conclou, doncs, que hi ha un toc d’alarma molt seriós. Demana que el PP 

rectifiqui, ja que, si no, es trobaran el que passarà als carrers de Barcelona, és a dir, que tornarà 

a haver-hi una mobilització massiva pacífica de la ciutadania de la ciutat contra aquestes 

polítiques, i no només a Barcelona, sinó a la resta de l’Estat. Considera que el Partit Popular és 

a temps de rectificar, perquè això no va de ciutadans abduïts, sinó d’un clam de la majoria de la 

societat, que vol poder decidir lliurement. Demana, doncs, que el PP escolti el carrer abans que 

sigui massa tard. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

22.-  (M1519/6870) 1. Si per part del Govern municipal s’han donat les instruccions pertinents per tal 

de presentar un recurs contra l’esmentada sentència. 2. En cas negatiu, com es justifica la 

manca de defensa per part del Govern municipal dels acords assolits pel Plenari de 

l’Ajuntament de Barcelona amb un enorme consens. 3. En cas afirmatiu, quines actuacions durà 

a terme el Govern municipal en previsió dels diferents escenaris que es puguin produir. 

 

No es tracta per absència del Grup proposant. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/6855) Quin és el capteniment de l’Ajuntament davant de la sentència del Jutjat 

Contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona, que anul·la el Sistema d’Ordenació Municipal 

(SOM)? 

 

No es tracta per absència del Grup proposant. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

24.-  (M1519/6847) Quines seran les actuacions de la Guàrdia Urbana a la ciutat per garantir que es 

pugui fer una campanya amb plena normalitat així com la mateixa votació del dia 1-O i 

desenvolupament de la jornada electoral? 

 

No es tracta per absència del Grup proposant. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

25.-  (M1519/6852) Que el Govern municipal informi de l’estat d’execució de la proposta aprovada 

en la Comissió de gener de 2016 amb el contingut següent: La Comissió de Presidència, Drets 

de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: Que per part del govern municipal 

s’augmenti la plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord a la ràtio òptima establerta a 

la UE, per tal d’atendre adequadament les necessitats de seguretat de la ciutat. Que aquesta 

ampliació de plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona, es faci a la major brevetat possible 

des de que estigui finalitzat el Pla Director de Seguretat de la ciutat. 

 

El Sr. SIERRA vol saber quines gestions ha fet el govern municipal, que va votar a favor de la 

proposta d’augmentar el nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana d’acord amb les ràtios 

òptimes que estableix la Unió Europea, que són de 4,1 agents per cada 1.000 habitants. 

 

El Sr. RECASENS informa que durant el mandat actual s’estan cobrint totes les baixes 

produïdes a la Guàrdia Urbana mitjançant oferta pública o a través de la mobilitat 

interadministrativa amb processos de selecció que estan en curs. 

Comenta que al juliol de 2017 es van finalitzar diversos processos selectius: una convocatòria 

interadministrativa de 49 places, que ja està incorporada, i una convocatòria de 120 places per a 

oposició lliure, que s’incorporaran els propers dies a l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya i a la plantilla de la Guàrdia Urbana al juny de 2018. Afegeix que s’han fet 

convocatòries de promoció interna, que és la més important dels darrers 15 anys: 60 caporals i 

caporales, 24 sergents i sergentes i 8 sotsinspectors i sotsinspectores. 

Pel que fa a ampliacions addicionals de plantilla, repeteix, com ja ha anat dient en diferents 

comissions i compareixences, que no es pot ampliar més enllà dels límits que marca la llei de 

pressupostos estatal. Comenta que encara no sap la manera com s’aplicarà la prejubilació als 

60 anys dels agents de policies locals que prepara el Govern central. Manifesta que l’impacte 

pressupostari que tindrà sobre la cotització dels agents perquè es puguin jubilar als 60 anys 

tampoc no la sap. Indica que les limitacions que establiran els pressupostos estatals en matèria 

de contractació pública tampoc no la sap i que la plantilla dels Mossos d’Esquadra a Barcelona, 

que també afecta la seguretat pública, tampoc no s’està produint. 
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Recorda que per a futures convocatòries els exercicis vinents la voluntat serà mantenir aquesta 

dinàmica de cobrir les màximes places que es puguin amb la llei a la mà. Destaca que és 

fonamental tenir en compte les baixes previstes per jubilació als 65 anys a la Guàrdia Urbana. 

Diu que no és el mateix que es jubilin 23 agents el 2017 que se’n jubilin 278 el mateix any, ja 

que les xifres canvien molt i encara estan en la incertesa. 

 

El Sr. SIERRA reconeix que estan en la incertesa. Recorda que el govern va donar suport a una 

proposició perquè s’augmentés el nombre de guàrdies urbans amb un pla director que no està ni 

acabat ni aprovat, en què no s’especifica aquesta ràtio. Diu que cal tenir en compte que ha 

augmentat la plantilla del Cos dels Mossos d’Esquadra, que també són policies que operen a 

Barcelona. Es queixa, doncs, que el govern no ha fet cap convocatòria el 2016, i que amb la 

convocatòria que s’ha fet el 2017, a part de la interadministrativa, traient unitats policials 

d’altres municipis propers a Barcelona, el que es provoca és que hi hagi menys guàrdies urbans 

al carrer. Constata que la incertesa no és tan sols per aquest decret, sinó perquè la convocatòria 

que fa el govern, entre que els agents passen per l’escola i poden ser al carrer protegint els 

ciutadans, no serà efectiva fins al juny de 2018. 

Per tant, commina el govern a augmentar i cobrir totes les places. Demana que el govern tingui 

previsió, ja que no l’ha tingut quan s’ha saltat una convocatòria, i que tingui la seguretat com un 

bé per a la ciutat, entre altres coses perquè la Guàrdia Urbana no tan sols necessita mitjans 

humans, sinó també mitjans materials. Vol que efectivament es faci d’una vegada aquest 

augment de la plantilla, i que el govern, com sempre, no doni la culpa a Madrid, a la llei de 

pressupostos o a qualsevol altra cosa, és a dir, a tot menys assumir les seves responsabilitats, 

que és fer unes convocatòries i cobrir les places. Destaca que hi haurà menys guàrdies urbans al 

carrer, i posa de manifest la paradoxa que hi ha més visitants i menys Guàrdia Urbana que 

abans de la celebració dels Jocs Olímpics. 

Demana que el govern es posi al dia i diu que tindrà el suport de Ciutadans per a això en el Pla 

director. 

 

El Sr. RECASENS nega la major. En primer lloc, indica que les places que s’han de cobrir 

estan i estaran totes cobertes o en fase de cobertura. Replica, doncs, que no hi ha cap salt de 

convocatòria, perquè s’han cobert en la convocatòria següent. 

En segon lloc, comenta que ja ha explicat per què no es pot fer la previsió, i és perquè el govern 

no té les dades de l’Estat ni té jurídicament manera de fer-ho sense saltar-se una llei de l’Estat. 

En tercer lloc, pel que fa als darrers cinc anys, indica que la plantilla de la Guàrdia Civil i de 

Policia Nacional ha decrescut a Catalunya en un 9,2% i en un 12,6% respectivament. Per tant, 

considera que cadascú ha de dotar les seves plantilles i que s’ha de deixar dotar la de Barcelona 

amb la legislació pertinent. 

 

Es dona per tractada. 

 

La Sra. ESTELLER indica que en el cas dels precs cal saber si s’accepta o no perquè dona dret 

a fer un control i seguiment del prec. Vol saber, doncs, dels dos precs que ha presentat el Grup 

Popular, si el Sr. Pisarello els ha acceptat o no. 
 

El Sr. PISARELLO reitera que ja ha respost. 
 

La Sra. ESTELLER considera que s’estan vulnerant els drets dels regidors. 
 

El Sr. PISARELLO li diu que presenti una queixa i que demani al secretari que es pronunciï 

sobre la qüestió. 
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12.10 hores. 


