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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 21 de juny de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 21 de juny de 2017, s’hi reuneix la 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

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

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

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

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

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

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

certifica. 

 

També hi són presents les Imes. Sres. Mercedes Vidal Lago, Sònia Recasens i Alsina, 

Montserrat Benedí i Altés, Maria Rovira i Torrens, els Ims. Srs. Koldo Blanco Uzquiano, 

Xavier Mulleras Vinzia; les Sres. Gemma Tarafa Orpinell, comissionada de Salut, i Àgueda 

Bañón Pérez, directora de Comunicació; i els Srs. Amadeu Recasens Brunet, comissionat de 

Seguretat, Ricard Vinyes Ribas, comissionat de Programes de Memòria, i Ricard Fernández 

Ontiveros, gerent de Drets Socials.  

 

Excusa la seva absència l’Im. Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

 

S’obre la sessió a les 10.05 h. 

 

I)  Aprovació de les actes de les sessions de 19 d’abril i 17 de maig de 2017. 

 S’aproven. 

 

II)  Part Informativa 

 

a) Despatx d’Ofici 

 

El Sr. FORN vol remarcar que, tot i haver llegit només 2 o 3 pàgines del despatx d’ofici, perquè 

l’ha rebut fa molt poc i són 185 punts, hi ha molts concursos i plecs de clàusules que es fan per 

a contractació i externalització de determinats serveis. Indica que del punt 1 al punt 19 hi ha 8 

plecs de clàusules per a contractació i externalització de serveis. Aclareix que ho diu perquè el 

discurs oficial del govern és un determinat i, en canvi, la realitat és una altra. Creu que és 

interessant veure les realitats de les polítiques que s’executen. 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (0442/17) Del gerent municipal, de 7 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació del servei d’assessorament jurídic pels Punts d’Informació i 
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Atenció a les Dones (PIAD’s), per als exercicis 2017-2018, i per un import de 226.937,21 

euros. 

 

2.-  (372/17) Del gerent municipal, de 21 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació del servei “Prepara’t”, d’acompanyament i tutorització per a 

facilitar l’accés a universitat i/o cicles de grau mitjà o superior, d’adolescents i joves que acaben 

d’arribar a Barcelona provinents de famílies reagrupades, per als exercicis 2017-2018, i per un 

import de 49.348,78 euros. 

 

3.-  (20174037) Del gerent municipal, de 24 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i 

inicia l’expedient per a la contractació de l’assistència veterinària als cavalls i gossos de la 

GUB, l’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 245.617,78 euros. 

 

4.-  (20174131) Del gerent municipal, de 28 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i 

inicia l’expedient del contracte relatiu al subministrament d’un vehicle de patologies 

constructives per al SPEIS, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 200.000,00 euros. 

 

5.-  (20170151) Del gerent municipal, de 28 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i 

inicia l’expedient per a la contractació del servei pel manteniment de la plataforma de 

telecontrol de l’Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 

60.629,01 euros. 

 

6.-  (20174170) Del gerent municipal, de 28 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i 

inicia l’expedient del contracte relatiu al subministrament de desfibril·ladors exteriors 

automàtics, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 99.846,18 euros. 

 

7.-  (20174130) Del gerent municipal, de 10 de maig de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació del subministrament de 2 ambulàncies 

tipus “C” per al SPEIS, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 300.000,00 euros. 

 

8.-  (20174132) Del gerent municipal, de 23 de maig de 2017, que aprova el Plec de clàusules, 

autoritza la despesa i inicia l’expedient de contractació del subministrament d’un vehicle de 

transport de gasoil per al SPEIS, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 64.000,00 

euros. 

 

9.-  (332/17) Del gerent municipal, de 16 de maig de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació del subministrament i la gestió de xecs 

restaurant per a conductors del parc mòbil, per als exercicis 2017-2019, i per un import de 

72.891,66 euros. 

 

10.-  (701/17) Del gerent municipal, de 22 de maig de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació de la direcció facultativa de les obres per a 

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

Novíssim de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2017-2018, 

i per un import de 31.000,00 euros. 
 

11.-  (20172024) Districte de Ciutat Vella. Del gerent municipal, de 21 d’abril de 2017, que aprova 

els Plecs de clàusules i inicia l’expedient per a la contractació del servei bus llançadora, entre 

l’Hospital del Mar i l’Hospital de l’Esperança, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 

79.926,00 euros. 
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12.-  (20171072) Districte de Gràcia. Del gerent municipal, de 8 de maig de 2017, que aprova els 

Plecs de clàusules i inicia l’expedient per a la contractació de serveis per a l’assistència tècnica i 

la programació, seguiment i reporting de les actuacions dels projectes del Districte de Gràcia, 

per als exercicis 2017-2018, i per un import de 69.000,01 euros. 

 

13.-  (171/2016) Districte d’Horta-Guinardó. Del gerent municipal, de 20 d’abril de 2017, que aprova 

els Plecs de clàusules i inicia l’expedient per a la contractació del servei de convivència, per als 

exercicis 2017-2019, i per un import de 170.000,00 euros. 

 

14.-  (1003/2017) Districte de Sant Andreu. Del gerent municipal, de 4 de maig de 2017, que aprova 

els Plecs de clàusules, autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació del servei de control 

d’accessos, informació i serveis auxiliars, plaça Orfila i edifici Pallach, i serveis associats al 

funcionament de l’OAC, per als exercicis 2017-2019, i per un import de 169.846,24 euros. 

 

15.-  (608/17) Del gerent municipal, de 2 de juny de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient de contractació del servei 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 71.486,80 euros. 

 

16.-  (9/17) Del gerent municipal, de 3 d’abril de 2017, que adjudica a Airun Serveis Culturals, SL el 

contracte que té per objecte el servei per a l’elaboració els informes d’habitatge, amb la finalitat 

de foment de la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió, per als exercicis 2017-

2018, i per un import de 400.382, 89 euros. 

 

17.-  (2017/3) Del gerent municipal, de 10 de maig de 2017, que adjudica a Faura Casas Auditors, SL 

el contracte de l’auditoria de compliment dels ens dependents, per als exercicis 2017-2018, i per 

un import de 143.990,00 euros. 

 

18.-  (20154103) Del gerent municipal, de 23 de maig de 2017, que adjudica a Talleres Autolica, SA 

el contracte relatiu al servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles Mercedes Benz 

adscrits al SPEIS, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 169.400,00 euros. 

 

19.-  (232/17) Del gerent municipal, de 2 de juny de 2017, que adjudica a la Cooperativa ETCS-

Estratègies de Transformació Comunitària Sostenible, SCCL el contracte que té per objecte el 

servei de dinamització i organització comunitària que ha de permetre la gestió del projecte “Les 

energies comunitàries que mouen la ciutat de Barcelona”, per als exercicis 2017-2018, i per un 

import de 119.040,77 euros. 

 

20.-  (20171000) Districte de Ciutat Vella. Del gerent municipal, de 30 de maig de 2017, que 

adjudica a Integración Social Minusvàlidos, S.L. el contracte relatiu als serveis auxiliars de 

suport al funcionament i activitats del Districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2017-2019, i 

per un import de 122.335,53 euros. 

 

21.-  (170400044) Districte de les Corts. Del gerent municipal, de 23 de maig de 2017, que adjudica 

a l’Associació Esclat el contracte de gestió de l’Ateneu de Fabricació Digital, per als exercicis 

2017-2019, i per un import de 331.457,83 euros. 
 

22.-  (1002/2016) Districte de Sant Andreu. Del gerent municipal, de 28 d’abril de 2017, que 

adjudica a UAN-TU-TR, SL el contracte per als serveis dels productes de comunicació del 

Districte de Sant Andreu, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 56.265,00 euros. 
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23.-  (1001/2016) Districte de Sant Andreu. Del gerent municipal, de 2 de juny de 2017, que adjudica 

a UAN-TU-TRI, SL el contracte relatiu als serveis d’impremta dels productes de comunicació 

del Districte de Sant Andreu, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 145.200,00 euros. 

 

24.-  (404/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 12 d’abril de 2017, que convoca i 

aprova les bases del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball de la categoria de 

subaltern/a. 
 

25.-  (407/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 24 d’abril de 2017, que convoca i 

aprova les bases del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball de la categoria 

d’auxiliar administratiu/va. 

 

26.-  (37/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de maig de 2017, que aprova la 

llista de persones admeses i excloses per a participar en el concurs 37/2017-C per a la provisió 

d’un lloc de treball de suport 1 (família General), adscrit a la Direcció de Serveis de 

Comptabilitat (Gerència de Presidència i Economia). 

 

27.-  (41/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 13 d’abril 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 a les Persones i al Territori (Gerència del Districte de 

les Corts). 

 

28.-  (42/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 24 d’abril 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 d’Horta-Guinardó). 

 

29.-  (43/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 24 d’abril de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 

(família General) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (Gerència del 

Districte de Gràcia). 

 

30.-  (43/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 5 de maig de 2017, que modifica 

el paràgraf 3 de les bases de la convocatòria 43/2017-C, en el sentit que ha de dir: “... adscrit a 

la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Gràcia”. 

 

31.-  (44/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 5 de maig 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 Llicències i Inspecció (Gerència del Districte les Corts). 

 

32.-  (45/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 5 de maig de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 4 (família General) 

adscrit al Departament de Registre General de la Direcció de Serveis de Secretaria General 

(Gerència de Recursos). 

 

33.-  (45/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de maig de 2017, que 

modifica les bases de la convocatòria per a la provisió per concurs de mèrits d’un llloc de 

treball de suport 4 (família General), adscrit al Departament de Registre General (Gerència de 

Recursos) 
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34.-  (46/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 15 de maig 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 (Gerència del 

Districte de Sant Andreu). 

 

35.-  (47/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 15 de maig de 2017, que convoca 

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

(família General) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i Territori (Gerència del 

Districte de Ciutat Vella). 

 

 

36.-  (48/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 15 de maig de 2017, que convoca 

i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 

(família General) adscrit a la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals (Gerència de 

Recursos Humans i Organització). 

 

37.-  (49/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de maig de 2017, que convoca 

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

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

Vella). 

 

38.-  (50/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de maig de 2017, que convoca 

i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 

(família General) adscrit al Departament de Comunicació (Gerència d’Ecologia Urbana). 

 

39.-  (51/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de maig 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 Gestió Operativa de la Direcció de Serveis de Neteja i 

Gestió de Residus (Gerència d’Ecologia Urbana). 

 

40.-  (52/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de maig de 2017, que convoca 

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

Serveis Jurídics) adscrit a la Direcció de Serveis de la Secretaria General (Gerència de 

Recursos). 

 

41.-  (53/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de maig de 2017, que convoca 

i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 

(família General) adscrit al Projecte de Gestió de Centralitat de la Direcció de Serveis a les 

Persones i al Territori (Gerència del Districte de Ciutat Vella). 

 

42.-  (54/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de maig 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 Llicències i Inspecció (Gerència del Districte de Ciutat 

Vella). 

 

43.-  (55/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de maig 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 Gestió de Recursos de Protocol (Direcció de l’Alcaldia). 
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44.-  (56/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 19 de maig de 2017, que convoca 

i aprova les bases d’un concurs per a la provisió 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). 

 

45.-  (57/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 19 de maig de 2017, que convoca 

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

Serveis Jurídics) adscrit a la Direcció de Serveis d’Anàlisi de la Direcció per a la Transparència 

i les Bones Pràctiques (Gerència de Recursos). 
 

46.-  (58/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 19 de maig de 2017, que convoca 

i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 

(família General) adscrit al Departament de Família i Infància (Gerència de Drets Socials). 

 

47.-  (59/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 19 de maig 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 a la Direcció de Patrimoni (Gerència de Presidència i Economia). 

 

48.-  (60/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de juny de 2017, que convoca i 

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

adscrit al Parc Mòbil del Servei de correu, consergeria i parc mòbil (Gerència de Recursos). 

 

49.-  (61/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de juny de 2017, que convoca i 

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

adscrit al Departament de Registre General de la Direcció de Serveis de Secretaria General 

(Gerència de Recursos). 

 

50.-  (62/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de juny de 2017, que convoca i 

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

adscrit al Departament de Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals (Districte de Nou 

Barris). 

 

51.-  (63/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de juny de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió de sis llocs de treball de gestor/a de projecte 1 

(família General) adscrits a la Direcció de Serveis a les Persones i Territori dels districtes de 

l’Eixample, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. 
 

52.-  (64/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de juny de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió de sis llocs de treball de gestor/a de projecte 1 

(família General) adscrits a la Direcció de Serveis a les Persones i Territori dels districtes de 

Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí per a la 

coordinació de projectes territorials. 
 

53.-  (65/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de juny de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 

(família General) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i Territori (Districte de Sant 

Martí). 
 

54.-  (66/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de juny 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 al Departament de Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals (Districte de 

Sants-Montjuïc). 
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55.-  (67/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de juny de 2017, que convoca i 

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

(família General) adscrit a la Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat de la Direcció de 

Pressupostos i Política Fiscal (Gerència de Presidència i Economia). 

 

56.-  (68/2017-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de juny de 2017, que convoca i 

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

Jurídics) adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans (Gerència de 

Recursos Humans i Organització). 

 

57.-  (21/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 13 d’abril de 2017, que convoca i 

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

General) adscrit a la Direcció Executiva de Comunicació (Gerència de Recursos). 

 

58.-  (22/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 13 d’abril de 2017, que convoca i 

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

General) adscrit a la Direcció d’Acció Social (Gerència de Drets Socials). 

 

59.-  (23/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 13 d’abril de 2017, que convoca i 

aprova les bases de la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de cap de departament 1 

(família General) adscrit al Departament d’Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis de 

Llicències i Espai Públic (Gerència del Districte de Sant Andreu). 

 

60.-  (24/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 24 d’abril de 2017, que convoca i 

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

General) adscrit a la Regidoria d’Empresa i Turisme. 

 

61.-  (25/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 24 d’abril de 2017, que convoca i 

aprova les bases de la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de cap de departament 1 

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

Vella). 

 

62.-  (26/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de maig 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 a la Gerència del Districte d’Horta-Guinardó. 

 

63.-  (27/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de maig de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestió de projectes 2 

(família General) adscrit a la Direcció Tècnica de Protocol de la Direcció de l’Alcaldia. 

 

64.-  (28/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de maig 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 Grup polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

65.-  (29/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 5 de maig 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 a la Direcció de Serveis de Drets dels Animals (Gerència d’Ecologia Urbana). 
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66.-  (30/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 5 de maig de 2017, que convoca i 

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

General) adscrit a la Direcció Tècnica de Protocol de la Direcció de l’Alcaldia. 

 

67.-  (31/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de maig de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 

suport 1 (família General) adscrit al Departament de Gestió de Recursos de Protocol (Direcció 

de l’Alcaldia). 

 

68.-  (32/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de maig de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de cap 

de departament 1 (família General) adscrit al Departament de Logística i Infraestructures de la 

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (Gerència de Seguretat i 

Prevenció). 

 

69.-  (33/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de maig de 2017, que convoca 

i aprova les bases d’un concurs per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de cap 

de departament 1 (família General) adscrit al Departament de Gestió de la Mobilitat (Gerència 

d’Ecologia Urbana). 

 

70.-  (34/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 29 de maig de 2017, que convoca 

i aprova les bases d’un concurs per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de cap 

de departament 1 (família General) adscrit al Departament d’Estudis d’Opinió de la Direcció 

d’Estadística i Estudis d’Opinió del Gabinet Tècnic de Programació (Gerència de Presidència i 

Economia). 

 

71.-  (35/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 29 de maig de 2017, que convoca 

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

suport 3 (família General) adscrit a la Gerència de Presidència i Economia. 

 

72.-  (36/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 29 de maig de 2017, que convoca 

i aprova les bases d’un concurs per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de cap 

de departament 1 (família General) adscrit al Departament de Transversalitat de Gènere 

(Gerència de Recursos). 

 

73.-  (37/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de juny de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 

suport 3 (família General) adscrit a la Regidoria de Feminismes i LGTBI. 

 

74.-  (38/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de juny de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de cap 

de departament 1 (família General) adscrit al Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i 

Artístic de la Direcció de Serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni (Gerència d’Ecologia 

Urbana). 

 

75.-  (39/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de juny de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 

director/a 1 (família General) adscrit a la Direcció d’Empreses, Entitats Municipals i Recursos 

(Gerència de Presidència i Economia) 
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76.-  (40/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de juny de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de cap 

de departament 1 (família General) adscrit al Departament de Coordinació d’Actuacions sobre 

la Franja del Besòs de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (Gerència del Districte 

de Sant Martí). 

 

77.-  (41/2017-L) Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de juny de 2017, que convoca i 

aprova les bases d’un concurs per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 

suport 3 (família General) adscrit a la Gerència de Recursos Humans i Organització (Gerència 

de Recursos). 

 

 

78.-  (533/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de maig de 2017, que convoca 

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

tècnic/a 2 (família Serveis d’Arts), adscrit al Servei de Gestió Documental de la Direcció 

Executiva del Sistema Municipal d’Arxius (Gerència de Recursos). 

 

79.-  (1046/2016) Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de maig de 2017, que 

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

borsa de treball de la categoria de TS Arxivística. 

 

80.-  (1104/2016) Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de maig de 2017, que 

modifica el Tribunal del procés per a la cobertura de 60 places de la categoria de caporal/a de la 

GUB. 

 

81.-  (833/2016) De l’alcaldessa, de 24 d’abril de 2017, que nomena, mitjançant concurs oposició 

lliure, el Sr. Alexandre Garzón Tomás com a funcionari en pràctiques en la categoria de bomber 

del SPEIS. 

 

82.-  (2/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 27 d’abril de 2017, que aprova la 

llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses per a participar en la convocatòria del 

procés selectiu per a l’accés a 49 places de la GUB, mitjançant concurs específic de mobilitat 

interadministrativa. 

 

83.-  (537/2017) Del gerent municipal, de 22 de maig de 2017, que nomena el Sr. Rafael Rabasco 

López en el lloc de treball de gestió projectes 1 (família General), amb complement de 

destinació de nivell 26 i adscripció a la Direcció de Patrimoni (Gerència de Presidència i 

Economia), per haver superat la convocatória interadministrativa de provisió mitjançant concurs 

de mèrits núm. 32/2017. 

 

84.-  (538/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de maig de 2017, que nomena, 

de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs núm. 29/2017-C, el Sr. 

Rafael Alcántara Riquel per ocupar un lloc de treball de suport 2 (família General), amb nivell 

de destinació 20 i adscripció al Departament de Recursos Interns de la Direcció de Serveis 

Generals (Districte de Sarrià-Sant Gervasi). 
 

85.-  (514/2015) De l’alcalde accidental, de 25 de maig de 2017, que nomena el Sr. Ramon Vila 

Hernández, de conformitat amb la proposta del Tribunal qualificador de la convocatòria de 10 

places de Gestió d’Administració General, mitjançant concurs-oposició en torn lliure, com a 

funcionari de carrera en la categoria de Gestor d’Administració General, i amb efectes 2 de juny 

de 2015. 
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86.-  (364/2017) De l’alcaldessa, de 10 d’abril de 2017, que nomena personal eventual el Sr. Adrià 

Ventura Ramos en el lloc de treball de tècnic 2 (família Serveis de Suport Polític), amb nivell 

de destinació 24 i plena dedicació, i adscripció al Grup Municipal Demòcrata. 

 

87.-  (353/2017) De l’alcaldessa, de 24 d’abril de 2017, que cessa com a personal eventual el Sr. 

Jaume Llanso Torras en el lloc de treball de cap de departament 1 (família Serveis de Suport 

Polític), i adscripció a la Regidoria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

 

88.-  (354/2017) De l’alcaldessa, de 24 d’abril de 2017, que nomena personal eventual la Sra. Raquel 

Prado Pérez en el lloc de treball de cap de departament 1 (família Serveis de Suport Polític), 

amb nivell de destinació 26 i plena dedicació, i adscripció a la Regidoria del Districte de Sarrià-

Sant Gervasi. 

 

89.-  (631/2017) De l’alcalde accidental, de 8 de juny de 2017, que nomena personal eventual el Sr. 

Carles Domingo Díaz en el lloc de treball de tècnic 1 (família Serveis de Suport Polític), amb 

nivell de destinació 26 i plena dedicació, vinculat al “Regidor no adscrit”. 

 

90.-  (523/2017) De l’alcalde accidental, de 25 de maig de 2017, que nomena el Sr. Xavier Tenorio 

Segarra, personal eventual, en el lloc de treball de tècnic 2 (família Serveis Suport Polític), amb 

nivell de destinació 24 i règim de plena dedicació, i amb adscripció al Grup Polític Municipal 

de la CUP. 

 

91.-  (148/2017) De l’alcaldessa, de 10 d’abril de 2017, que cessa com a personal eventual el Sr. 

Jordi Montanyà Rifa en el lloc de treball de cap de departament 1 (família General), i adscripció 

al Departament d’Usos del Paisatge de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà. 

 

92.-  (421/2017) De l’alcaldessa, de 4 de maig de 2017, que cessa com a personal eventual el Sr. 

Carles Giner Camprubí en el lloc de treball de gestió projectes 2 (família Serveis de Gestió i 

Administració), i adscripció a l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 

93.-  (502/2017) De l’alcalde accidental, de 18 de maig de 2017, que cessa el Sr. Julian Sergio Sese 

Hernando, com a personal eventual, en el lloc de treball de cap de departament 1 (família 

Serveis Suport Polític), amb adscripció a la Direcció de l’Alcaldia. 

 

94.-  (708/2017) Del gerent de recursos humans i organització, de 6 de juny de 2017, que cessa la 

Sra. Anabel Aznar Sánchez, com a funcionària interina, que ocupa un lloc de treball de tècnica 

3 (família Serveis Socials) a l’IMEB per haver transcorregut el període pel qual va ser 

nomenada. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 20 d’abril de 2017: 

 

95.-  (17SJ0011) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Societat Catalana d’Educació ambiental, amb NIF G58037862, per a la realització del Programa 

de dinamització ambiental a la Trinitat Nova-Nou Barris, i FACULTAR per a la seva signatura 

la regidora del Districte de Nou Barris, Ima. Sra. Janet Sanz Cid. AUTORITZAR i DISPOSAR 

la despesa per un import de 100.000,00 euros amb càrrec a la partida 48903-17221-0608 per 

l’any 2017, a favor de la Societat Catalana d’Educació Ambiental, amb NIF G58037862, per 

subvencionar l’execució del projecte esmentat. ATORGAR una subvenció, mitjançant 

concessió directa a la Societat Catalana d’Educació ambiental, amb NIF G58037862, per un 
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import de 100.000,00 euros, equivalent al 80% del cost total del projecte (120.000,00 euros), i 

una durada des de la seva signatura de dos anys, d’acord 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 de 

subvencions. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 

justificades a l’informe que consta a l’expedient. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, 

en el termini de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, 

presenti la justificació de la subvenció en els termes fixats al Conveni. DONAR-NE compte a la 

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

 Acords de la Comissió de Govern de 27 d’abril de 2017: 

 

96.-  (295/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Esther Caparrós Frias (mat. 

28066) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina estructural amb la categoria 

professional de TS Organització, amb destinació a Direcció Executiva del Projecte de sistema 

d’Informació de la Gerència de Recursos Humans i Organització, on ocupa el lloc de treball de 

Tècnica 3 (80.30.GA.70), i l’activitat privada per compte propi consistent en la formació en 

l’àmbit de la societat de la informació i el coneixement. 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. 

 

97.-  (298/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alicia Álvarez Garcia (mat. 

74925) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina estructural amb la categoria 

professional de TS Psicologia, amb destinació a l’EAIA de Nou Barris de la Gerència de 

Qualitat de Vida, Igualtat i Esport, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SS.20), i l’ 

activitat privada per compte propi com a psicòloga sanitària per realitzar funcions d’intervenció, 

investigació i docència. 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. 
 

98.-  (300/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Natàlia Mas Tobia (mat. 

74823) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina estructural amb la categoria 

professional de TS Psicologia, amb destinació a l’EAIA de Nou Barris de la Gerència de 

Qualitat de Vida, Igualtat i Esport, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.SS.20), i 

l’activitat privada per compte propi consistent en realitzar informes pericials psicològics en 

àmbit de família (custòdia). 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 
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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. 
 
 

99.-  (301/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Noelia Clop Garcia (mat. 

74841) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina estructural amb la categoria 

professional de TS Psicologia, amb destinació a l’EAIA Horta-Guinardó de la Gerència de 

Qualitat de Vida, Igualtat i Esport, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.SS.20), i 

l’activitat privada per compte propi consistent en realitzar avaluacions pericials psicològiques. 

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. 
 

100.-  (2016/241 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Rojas Franco 

(mat. 805702), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, per substitució, amb 

la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM Albí de 

l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 5 – 

80.50.SE.10, i l’activitat privada per compte d’altri per Mercè Rius Llorens, com a rentaplats. 

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

53/1984, així com, en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987 i haurà de desenvolupar-se en 

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

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

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, 

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

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

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

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

Seguretat i Prevenció. 

 

101.-  (302/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Samuel Ramírez Ciudad (mat. 

74306) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí estructural amb la categoria 

professional de TS Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del 

Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat 

privada per compte propi com a Arquitecte fora de la ciutat de Barcelona. Per tal d’evitar 

possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat 

privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 

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

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

La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
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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. 

 

102.-  (303/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Vico Castarnado 

(mat. 73271) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina estructural amb la 

categoria professional de TS Arquitectura, amb destinació al Departament d’Obres i 

Manteniment del Districte Horta-Guinardó, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 

(80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi com a Arquitecta per realitzar cèdules 

d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica. Per tal d’evitar possibles coincidències entre 

l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta per 

realitzar cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica, qualsevol manifestació del 

mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar 

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

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

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

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

103.-  (304/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Silvia Rovira Eroles (mat. 

74966) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina estructural amb la categoria 

professional de TM Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del 

Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de tècnica 4 (80.40.OP.20), i una activitat 

privada per compte propi com a Arquitecta tècnica fora de la ciutat de Barcelona. Per tal 

d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 

l’activitat privada d’arquitecta tècnica, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal 

de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

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

amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 

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

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

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

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

 

104.-  (307/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Margarita Viada 

Pagès (mat. 75068) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per programa 

amb la categoria professional de TS Gestió, amb destinació a la DS Economia Coop. Social, de 

la Gerència de Presidència i Economia, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.GA.30), i 

una activitat privada per compte propi d’arquitecta. Per tal d’evitar possibles coincidències 

entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta, 

qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 
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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. 

 

105.-  (317/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maragda Samà Martínez 

(mat. 26750) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina estructural amb la 

categoria professional de TS Arquitectura, amb destinació a la Departament de Llicències 

d’Obres de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de tècnica 

3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi com a arquitecta fora del municipi de 

Barcelona. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou 

de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta, qualsevol manifestació del mateix en el terme 

municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 

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

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

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

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, 

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

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

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

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

Seguretat i Prevenció. 

 

106.-  (346/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ricard González Soriano (mat. 

21193) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Tècnic d’Administració General, amb destinació al Departament de Serveis 

Jurídics-Secretaria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Cap de 

Departament (40.10.GE.10), i l’activitat privada per compte d’altri com a formador a Linkia 

Talentia SL (centre de formació professional) i al centre CEF (Centre d’Estudis Financers). La 

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

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

La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

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

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

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

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

 

 Acords de la Comissió de Govern de 4 de maig de 2017: 

 

107.-  (299/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Fina Ferrer Vidal (mat. 

74110) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Psicologia, amb destinació a l’EAIA Central de la Gerència de Drets 

Socials, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.SS.20), i l’activitat pública com a 
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professora associada 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 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. 

 

108.-  (20172031) INICIAR l’expedient per a la contractació de la Gestió del servei per al foment de 

les relacions de proximitat i el veïnatge al Districte de Ciutat Vella i de foment de l’ocupació, 

amb núm. de contracte 17002262, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 515.328,00 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 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 468.480,00 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de 

l’IVA de 46.848,00 euros. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

109.-  (309/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aránzazu Millás Nicuesa 

(mat. 24151) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 

professional de TS Ciències, amb destinació al Departament de Reducció Contaminació 

Acústica de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Cap 

departament (40.10.GE.10), i l’activitat privada per compte propi de compra i venda de 

materials fèrrics i acer. 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. 

 

110.-  (319/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miguel Alonso García (mat. 

74125) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de Auxiliar administratiu, amb destinació al Departament de Gestió i Protecció Animals 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 d’auxiliar de taula caps de setmana a la 

Federació Catalana de Basquetbol. 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 
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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. 

 

111.-  (343/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Pera Laguerri (mat. 

24623) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

d’Auxiliar administratiu, amb destinació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del districte de 

l’Eixample de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc 

de treball de Suport 4 (90.40.GE.20), i l’activitat privada per compte d’altri d’auxiliar de taula a 

la Federació Catalana de Basquetbol. 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. 

 

112.-  (345/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Alfonso Prieto 

(mat. 75493) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

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

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 com a dependenta de la llibreria Punt i 

Apart SCP. 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. 

 

113.-  (382/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sara Moreno Sierra (mat. 

75430) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció 

D10 del Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i 

l’activitat privada per compte d’altri de professora de música. 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. 
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114.-  (2017/33 ICUB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Salvador García Arnillas 

(mat. 6100101) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Tècnic Superior en Art i Història, amb destinació al Departament de 

Col·leccions del Museu de Cultures del Món i Etnològic de l’Institut de Cultura de Barcelona, 

desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de treball de Gestor de Projectes 2 (70.20.GE.10), 

i l’activitat privada de professor associat a la Universitat Ramon Llull (Blanquerna). La 

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

53/1984, així com, en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987 i haurà de desenvolupar-se en 

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

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

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, 

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

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

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

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

Seguretat i Prevenció. 

 

115.-  (408/2017) CONVOCAR 60 places de Tècnic/a Superior en Gestió mitjançant concurs oposició 

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

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

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

 

116.-  (446/2017) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció en l’àmbit de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos, 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. 

 

117.-  (447/2017) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Recursos Humans i 

Organització, 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. 

 

 Acords de la Comissió de Govern d’11 de maig de 2017: 

 

118.-  (306/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pablo Batalla Roldan (mat. 

23306) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Director 1, amb destinació a la Gerència de Presidència i Economia, on ocupa el 

lloc de treball de Director de Finançament (20.10.GE.40), i l’activitat pública com a professor 

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

28 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 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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119.-  (09-CONV-552/2016) ADJUDICAR a l’Associació de Veïns de Congrés Indians, amb NIF 

G58071291, la gestió cívica del Centre Cívic Can Clariana Cultural, de conformitat amb 

l’establert els apartats 12è i 13è de les bases aprovades definitivament en data 3 de març de 

2017, per a la gestió cívica del Centre Cívic Can Clariana Cultural i la selecció de l’entitat 

gestora en règim de concurrència (Codi Subvenció 17S06697), amb una subvenció anual 

màxima de 164.750,96 euros i per al període que va des de l’11 de maig de 2017 (data prevista 

d’inici de la gestió), fins el 31 de desembre de 2020. DISPOSAR la quantitat total de 

599.843,08 € a favor de l’esmentada entitat, en concepte de subvenció màxima per al 

desenvolupament de la gestió cívica del Centre Cívic Can Clariana Cultural, amb el següent 

detall: 105.590,20 euros amb càrrec amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 

mateix document per a l’exercici 2017 i corresponent a la part proporcional de la subvenció 

màxima anual per al període des de l’11 de maig al 31 de desembre de 2017; 164.750,96 euros 

en concepte de subvenció màxima anual, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document, condicionat, a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida 

corresponent per a l’exercici 2018; 164.750,96 euros en concepte de subvenció màxima anual, 

amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat, a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent per a l’exercici 2019; 

164.750,96 euros en concepte de subvenció màxima anual, amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat, a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en la partida corresponent per a l’exercici 2020. APROVAR el conveni de gestió 

cívica i FACULTAR per a la seva signatura la Regidora del Districte de Sant Andreu, Ilma. Sra. 

Carmen Andrés Añón, així com la de qualsevol acte que se’n derivi de l’execució de l’esmentat 

conveni. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini i en la forma indicats en el 

text del conveni i en les bases aprovades, presenti la documentació justificativa dels fons rebuts. 

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

i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 18 de maig de 2017: 

 

120.-  (318/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Dolcet Butsems (mat. 

74190) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Enginyeria, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció D01 del Districte de 

Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.10), i l’activitat pública com a 

professor associat a temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya, per al curs 

acadèmic 2016-2017 des de l’1 de setembre 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. 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 i Seguretat i Prevenció. 

 

121.-  (426/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. J. Miguel Pedroso González 

(mat. 24462) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional d’Administratiu/va, amb destinació a la Gerència del Districte Sarrià-Sant Gervasi, 

on ocupa el lloc de treball de Suport 3 (90.30.GE.20), i l’activitat privada per compte d’altri 

com a entrenador de futbol al C.E. Salesians Bosco-Horta. La dedicació professional privada no 
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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 i Seguretat i Prevenció. 

 

122.-  (427/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. F. Albert Salvatella López 

(mat. 27482) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de TM Enginyeria, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del 

Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 4 (80.40.OP.10), i una activitat 

privada per compte propi com a consultor ambiental fora del municipi de Barcelona. Per tal 

d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 

l’activitat privada de consultor ambiental, qualsevol manifestació del mateix en el terme 

municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 

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

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

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

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, 

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

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

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

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

Seguretat i Prevenció. 

 

123.-  (440/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Verdú Mas (mat. 75580) 

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

Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències d’Obres del Districte de l’Eixample, 

on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi 

d’arquitecte per realitzar certificats energètics i cèdules d’habitabilitat fora de la ciutat de 

Barcelona. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou 

de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura per realitzar certificats energètics i cèdules 

d’habitabilitat, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 

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

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

La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

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

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

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

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

 

124.-  (441/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Esteve López (mat. 

75645) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Informació, amb destinació a la Direcció de Serveis Publicitaris de la Gerència de 

Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 3 (80.30.GA.40), i l’ activitat privada per 
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compte propi de gestió de projectes de comunicació digital. 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 i Seguretat i Prevenció. 

 

125.-  (443/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ignacio Sánchez Sánchez (mat. 

75731) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TM Educació Social, amb destinació a l’EAIA de Sant Martí de l’Àrea de Drets Socials de la 

Gerència de Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 4 (80.40.SS.20), i l’activitat 

privada per compte d’altri com a administratiu de l’empresa Sancaba Credit, gestión de riesgos 

SL. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 

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

municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 

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

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

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

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

 

126.-  (445/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Martínez Guarné (mat. 

75637) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Informació, amb destinació a la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la 

Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 3 (80.30.GA.40), i l’activitat 

privada per compte d’altri d’elaboració i publicació de les cròniques de futbol del juvenil del 

Club de Futbol Damm. 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 i 

Seguretat i Prevenció. 

 

127.-  (447/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Gifreu Preciado (mat. 

74101) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de 

Les Corts, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 3 (80.30.OP.20), i l’activitat privada per 

compte propi com a fotògraf. 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 
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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 i 

Seguretat i Prevenció 

 

128.-  (448/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lidia Fuentes Ledo (mat. 

75755) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Arquitectura, amb destinació a la Dependència de Mobilitat en el Territori 

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

(80.30.OP.20), i l’activitat privada per compte d’altri com a administrativa a la societat Gaes 

SA. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 

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

municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 

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

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

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

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

 

129.-  (453/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jose Antonio González Rivera 

(mat. 72074) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria 

professional d’Auxiliar administratiu, amb destinació a l’Oficina d’Atenció al Personal de la 

Gerència de Recursos humans i Organització, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 

(90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte propi d’actuacions musicals a través de Fidelis 

Factoo, Societat Cooperativa. 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 i 

Seguretat i Prevenció. 

 

130.-  (458/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Barberà Garre (mat. 

75814) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

d’Auxiliar administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis de Planificació i Control de 

Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 

(90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d’altri: monitor a l’Esplai de la Fundació Ave 

Maria i a la Fundació Catalana de l’Esplai. 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 
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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 i Seguretat i Prevenció. 

 

131.-  (463/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisabet Buireu Puig (mat. 

75788) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Dret, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Inspecció de la Gerència 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i 

l’activitat privada per compte propi com a formadora en curs on line de gestió de tresoreria fins 

el 30 de juny de 2017. 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 i 

Seguretat i Prevenció. 

 

132.-  (466/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jaume Tutó Nosás (mat. 20917) 

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

Tècnic Administració general, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics de la 

Gerència de Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.SJ.10), i l’activitat 

privada per compte d’altri: professor al Centre d’Estudis Financers (CEF) en la preparació 

d’oposicions. 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 i Seguretat i Prevenció. 

 

133.-  (472/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Farré Jaques (mat. 

75640) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Informació, amb destinació a la Direcció de Serveis de Comunicació Digital 

de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.GA.40), i l’activitat 

privada per compte propi de traduccions de textos web per a entitat privada. 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 i Seguretat i Prevenció. 
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134.-  (473/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluís Sobrevia Vidal (mat. 

23899) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de TS Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del 

Districte de Les Corts, on ocupa el lloc de treball de Cap Secció 1 (50.10.GE.10), i l’activitat 

privada per compte propi d’arquitecte. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat 

pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol 

manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada 

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

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

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 

previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

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

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

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

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

 

135.-  (990/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Aurora López 

Corduente (mat. 22375) entre la seva activitat municipal com a personal eventual, amb 

destinació a la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de 

Directora 1 (20.10.GE.60), Gerent adjunta d’Urbanisme, 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 setembre 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. 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 i Seguretat i Prevenció. 

 

136.-  (574/17) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Supercomputing 

Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC) per establir uns principis marc per poder 

desenvolupar projectes d’interès comú, docents i tecnològics que puguin convenir portar a 

terme ambdues institucions dintre 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. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 25 de maig de 2017: 

 

137.-  (179/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Candelaria Montesinos 

Hernández (mat. 38876) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb 

categoria professional de tècnica mitjana en Treball Social, amb destinació al Centre de Serveis 

Socials Poble Sec de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, on desenvolupa les 

funcions pròpies del lloc de treball de tècnica mitjana en Treball Social, i l’activitat pública com 

a Professora Tutora amb vinculació economicoadministrativa discontínua i temporal amb el 

Consorci Universitari del Centre Associat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, 
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per al curs acadèmic 2016-2017. La dedicació a la docència universitària serà discontínua i 

temporal 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 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. 

 

138.-  (308/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Jael Canela Jiménez (mat. 

26797) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a l’OAC Eixample, on ocupa el lloc de 

treball de suport 4 (90.40.GE.20), i l’activitat privada per compte d’altri com a extra/figurant a 

agència de publicitat i figuració. 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. 

 

139.-  (423/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Gallego Vicente (mat. 

75786) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Gestió, amb destinació al Departament de Recursos Interns del Districte de Ciutat Vella, 

on ocupa el lloc de treball de tècnic 3 (80.30.GA.30), i una activitat privada per compte propi 

d’arquitecte. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, 

s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el 

terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de 

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

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

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

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, 

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

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

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

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

Seguretat i Prevenció. 

 

140.-  (424/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Ribas Ris (mat. 27193) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria professional de TS 

Dret, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics del Districte Sant Martí, on ocupa el 

lloc de treball de tècnica 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat privada per compte propi d’assessorament 

fiscal i comptable. 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 
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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. 

 

141.-  (425/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alejo Oriol Romero (mat. 75901) 

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

Dret, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte Sants-

Montjuïc, on ocupa el lloc de treball de tècnic 3 (80.30.SJ.10) i l’activitat privada per compte 

propi d’advocat. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la representació i 

defensa d’interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, 

informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o 

procediments en els que l’Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació 

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

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

La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

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

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

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

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

 

142.-  (430/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel García Rodríguez (mat. 

75910) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Arquitectura, amb destinació al Departament d’Obres i Manteniment del Districte de 

l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de tècnic 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada per 

compte propi d’arquitecte tècnic. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat 

pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte tècnic, qualsevol 

manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada 

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

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

resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 

previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

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

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

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

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

 

143.-  (431/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Lezcano Petit (mat. 

75764) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Dret, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics del Districte de 

Gràcia, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat privada per compte 

propi de coaching personal i acompanyament a joves i adolescents. 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, 
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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. 

 

144.-  (459/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Romero Díaz (mat. 75919) 

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

Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de 

l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per 

compte propi com a arquitecte. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i 

la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del 

mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar 

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

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

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

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

145.-  (464/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Manel Medrano Molina 

(mat. 27980) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de TS Dret, amb destinació a la Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat de 

la Gerència de Presidència i Economia, on ocupa el lloc de treball de Director 2 (20.20.GE.10), 

i l’activitat privada per compte propi com a professor col·laborador de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) per al segon semestre del curs acadèmic 2016-2017. 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. 

 

146.-  (465/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Argelaguet Foret (mat. 

26128) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional d’agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat Territorial 2 (Eixample) 

de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball d’agent de la Guàrdia 

Urbana C1 (92.20.GU.10), i l’activitat privada per compte propi com a col·laborador docent 

associat del Grau de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al curs acadèmic 

2016-2017, des del 22 de febrer de 2017 fins al 31 de juliol de 2017. 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, 
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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. 

 

147.-  (471/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Giol Molinos (mat. 75466) 

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

Arquitectura, amb destinació al Departament de Projectes Urbans de la Gerència d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat 

privada per compte propi com a arquitecte per realitzar projectes d’edificació i rehabilitació. Per 

tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici 

de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 

Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

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

amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 

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

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

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

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

 

148.-  (484/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Emilia Vila Albanell (mat. 

73952) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 

professional de tècnica d’administració general, amb destinació al Departament de Serveis 

Jurídics del Districte de les Corts, on ocupa el lloc de treball de tècnica 2 (80.20.SJ.10), i 

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

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

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

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

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

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

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 

dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 

26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 

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

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. 

 

149.-  (497/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mireia Sanz Estapé (mat. 

75661) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Informació, amb destinació al Departament de Comunicació del Districte de 

les Corts, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.GA.40), i l’activitat privada per compte 

d’altri de Secretària del Cerdanyola del Vallés Fútbol Club. 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, 
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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. 

 

150.-  (499/17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Braulio Rabaneda Giménez (mat. 

26823) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de TS Dret, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística-

Gerència adjunta d’Urbanisme, de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el 

lloc de treball de tècnic 1 (80.10.SJ.10), i l’activitat privada per compte propi d’assessorament 

jurídic i emissió d’informes jurídics. No podrà ostentar, per ell mateix o mitjançant substitut, la 

representació i defensa d’interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà 

assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o 

procediments en els que l’Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació 

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

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

La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

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

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

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

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

 

151.-  (559/17) APROVAR l’Acord del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Barcelona sobre 

l’aplicació al personal subrogat adscrit al Servei d’Atenció Recuperació i Acollida (SARA) i als 

Punts d’Informació i Atenció Dones (PIAD) de l’Acord regulador de les condicions de treball 

dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i laboral, guàrdia 

urbana i serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament) per als anys 2008-2011 (codi de 

conveni núm. 0815752) en vigència prorrogada; 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. 

 

152.-  (1733) AUTORITZAR la contractació directa d’interinitat per vacant per a cobrir temporalment 

el lloc de treball de Cap de coneixement com a tècnic/a superior en sociologia, vacant a la 

plantilla de personal del Consorci Institut d’Infància i Adolescència, adscrit a l’Ajuntament de 

Barcelona i per a l’exercici de les funcions singulars pròpies d’aquest lloc, de conformitat amb 

el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció per la qual es fixen els criteris generals a seguir en 

l’aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic aprovada per la Comissió de Govern, 

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

de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern d’1 de juny de 2017: 

 

153.-  (450/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sara Castro Pérez (mat. 

75880) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Dret, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística de la 

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

(80.30.SJ.10), i l’activitat privada per compte propi de Tutora de Grau de Criminologia dels 
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Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya del 22 de febrer de 

2017 al 21 de juliol del mateix any. 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. 

 

154.-  (451/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Judith Nieto Lázaro (mat. 

75770) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Dret, amb destinació a la Direcció de Serveis de Comerç de la Gerència 

d’Empresa, Cultura i Innovació, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i 

l’activitat privada per compte d’altri de tax controller a l’empresa “Hoteles Turísticos Unidos 

S.A.” 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. 

 

155.-  (460/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pol Font Teixidor (mat. 75882) 

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

Arquitectura, amb destinació al Departament de Prospectiva de la Gerència d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i l’activitat 

privada per compte d’altri com a docent en cursos de monitors d’activitats de lleure. 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. 

 

156.-  (462/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep M Freixa Aymerich (mat. 

75922) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TM Arquitectura, amb destinació a l’Oficina de Collserola del Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i dues activitats privades per 

compte propi d’Arquitecte tècnic i de Tècnic en prevenció de riscos laborals, ambdues fora del 

terme municipal de Barcelona. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i 

la privada, s’exclou de l’exercici de les activitats privades d’Arquitecte tècnic i de Tècnic en 

prevenció de riscos laborals, qualsevol manifestació de les mateixes en el terme municipal de 
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Barcelona. La dedicació professional privada d’ambdues activitats 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. 

 

157.-  (480/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ariadna Corbi Ferrer (mat. 

74709) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació a l’OAC del Districte de l’Eixample, on 

ocupa el lloc de treball de Suport 4 (90.40.GE.20), i l’activitat privada per compte propi de 

professora de classes particulars i col·laboracions puntuals en centres privats. 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. 

 

158.-  (498/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Constanza Sitja Bobadilla 

(mat. 75796) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Dret, amb destinació al Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 

la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 

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

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

Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats 

pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l’Ajuntament o els seus 

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

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

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

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

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, 

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

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

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

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

Seguretat i Prevenció. 
 

159.-  (500/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Serrano Lorente (mat. 

73839) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació a la Regidoria del Districte de Ciutat 

Vella, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte 

d’altri com a entrenadora del Club Escola Rítmica Prat. La dedicació professional privada no 

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

 

160.-  (529/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ricard Guamis Tarruella (mat. 

73449) 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 de tècnic electricista per al càlcul i realització 

d’instal·lacions d’electricitat, aigua i gas. 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. 

 

161.-  (623/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluís Orri i Riba (mat. 

8003230) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de Gestor d’Administració General, amb destinació al Departament de Mercats de 

l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), on desenvolupa el lloc de treball de Cap 

d’Àrea de Mercats Municipals, i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial a la 

Universitat de Barcelona, per l’any acadèmic 2016-2017, des del 18 d’abril de 2017 fins al 14 

de novembre de 2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

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

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

162.-  (615/2017) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència del Districte de Sants-

Montjuïc, tal i com es detalla als annexos. PUBLICAR la present resolució a la Gaseta 

Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

163.-  (E17/054) AUTORITZAR al Consorci Agència d’Ecologia Urbana la contractació temporal per 

obra i servei d’un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Arquitectura, amb coneixements 

específics en eficiència energètica i models de simulació energètica, domini de programaris 

tècnics especialitzats i nivell Advanced (C1) d’anglès, per a desenvolupar les funcions pròpies i 
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singulars que requereixen els projectes europeus “Chess-Setup i Electrific” en els que participa 

el Consorci Agència d’Ecologia Urbana, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat 

amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció per la qual es fixen els criteris generals a 

seguir en l’aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i de 

la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, aprovada per la Comissió de 

Govern, en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

164.-  (351/2017) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona per 

promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, els cicles 

formatius de grau mitjà i superior, en centres de titularitat pública de la Generalitat de 

Catalunya, a la ciutat de Barcelona, amb vigència a partir de la data de la seva signatura i fins a 

la finalització del curs 2018-2019. FACULTAR l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer 

Tinent d’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió 

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

 

165.-  (09-conv-561/2017) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona -

Districte de Sant Andreu- i l’Associació sociocultural l’Altre Festival, per a la realització del 

Projecte “L’altre Festival internacional d’arts escèniques i salut mental”, corresponent a les 

edicions 2017, 2018 i 2019. ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa i amb 

caràcter excepcional, a favor de l’Associació sociocultural l’Altre Festival, amb NIF 

G66241993, per un import de 12.000 euros, equivalent al 17,58% del cost total del projecte 

esmentat, corresponent a l’edició 2017, amb un cost total d’execució de 68.270,00 euros, i una 

durada des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017. AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa de 12.000,00 euros, amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 

s’indiquen en aquest mateix document, a l’Associació sociocultural l’Altre Festival, amb NIF 

G66241993, per subvencionar l’execució del Projecte “L’Altre Festival internacional d’arts 

escèniques i salut mental”. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març 

de 2018, presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu simplificat, 

d’acord amb el què estableix l’article 10è de la Normativa general de subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu 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 Mobilitat. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 8 de juny de 2017: 

 

166.-  (0688/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 90.000,00 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per a la constitució del servei 

d’orientació jurídica en relació al CIE de la Zona Franca. APROVAR el conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 

amb NIF Q0863003J, per a la constitució del servei d’orientació jurídica en relació al CIE de la 

Zona Franca, 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 90.000,00 euros. FACULTAR 

l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent d’Alcaldia, per a la signatura de l’esmentat conveni 

i qualsevol altre document que se’n derivi. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que 
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presenti, com a màxim amb data 31 de març de 2018, 31 de març de 2019 i 31 de març de 2020 

pel que fa respectivament els exercicis 2017, 2018 i 2019, el balanç econòmic i la memòria de 

funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts segons consta al Pacte Vuitè de 

l’esmentat conveni. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

167.-  (20179301) INICIAR l’expedient per a la contractació de les obres de reforma de local per 

adolescents i joves al carrer Leiva, 67, amb núm. de contracte 17002795, mitjançant tramitació 

ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 

552.438,17 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 

clàusules administratives particulars, el pressupost i les especificacions tècniques reguladors del 

contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada 

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

document amb el següent desglossament: pressupost net 456.560,47 euros; tipus impositiu del 

21% d’IVA, i import de l’IVA de 95.877,70 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. 

 

168.-  (12/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patrícia Guirado Castillo 

(mat. 805571) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM El Torrent de l’Institut 

Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 5 – 

80.50.SE.10, i l’activitat privada per compte d’altri a Associació Comunitària Verdum, com a 

Educadora Social. 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. 

 

169.-  (574/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Arnau Miret Moscatel (mat. 

75943) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Gestió, amb destinació al Departament de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Nou Barris, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.GA.30), i l’activitat 

privada per compte d’altri com a monitor esportiu del club bàsquet Vallirana. 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. 

 

170.-  (575/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Raul Olivart Fabregat (mat. 

75918) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 
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de TS Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de 

l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per 

compte propi com a arquitecte fora del municipi de Barcelona. Per tal d’evitar possibles 

coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 

d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 

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

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

La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

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

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

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

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

 

171.-  (576/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Caro Rodríguez (mat. 

75964) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TM Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspeccions 

del Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.OP.20), i una 

activitat privada per compte propi com a arquitecta tècnica fora del municipi de Barcelona. Per 

tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici 

de l’activitat privada d’arquitecta, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 

Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

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

amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 

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

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

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

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

 

172.-  (656/2017) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Ecologia Urbana en 

l’àmbit de la Direcció de Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental, tal com es detalla als annexos. 

PUBLICAR la present resolució a la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE 

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

 

173.-  (0001/2018) INICIAR l’expedient per a la contractació del servei de manteniment dels aparells 

elevadors dels edificis adscrits als 10 Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona de l’1 

de gener de 2018 al 31 de desembre de 2019, amb núm. de contracte 17002464, mitjançant 

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

licitació de 894.542,38 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 mitjançant procediment obert. AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a 

la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en les relacions comptables que s’adjunten 

amb el següent desglossament: pressupost net 739.291,22 euros; tipus impositiu del 21% 

d’IVA, i import de l’IVA de 155.251,16 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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174.-  (0002/18) INICIAR l’expedient per a la contractació dels serveis de manteniment de sistemes i 

instal·lacions de seguretat, contraincendis, comunicacions i grups de pressió en els edificis 

adscrits als districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2018 i 2019, amb 

núm. de contracte 17002526, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació d’1.477.779,66 euros, IVA inclòs, determinat en 

funció de preus unitaris, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, les Gerències de: Recursos, 

Recursos Humans, Drets Socials, Seguretat i Prevenció i Ecologia Urbana, per un import de 

489.813,98 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, els Districtes de: Ciutat Vella, Eixample, Sants-

Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, 

Sant Martí, per un import de 987.965,68 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions 

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

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

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

pressupost/os que s’indiquen en la relació comptable annexa a document amb el següent 

desglossament: pressupost net 1.221.305,50 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de 

l’IVA de 256.474,16 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent 

a la seva autorització. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

175.-  (536/2017) APROVAR la pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa signat entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu 

Fabra el 4 de juliol de 2014 (amb les modificacions acordades de 8 de juliol de 2016) i que té 

per objecte l’acolliment d’estudiants en pràctiques, per un any natural i amb efectes a partir del 

dia 8 de juliol de 2017 i fins al 7 de juliol de 2018, mantenint el contingut de la resta de 

clàusules que integren aquell Conveni. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, 

Primer Tinent d’Alcaldia, per a la signatura del conveni marc esmentat. DONAR-NE compte a 

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

 

 Acords de la Comissió de Govern de 15 de juny de 2017: 

 

176.-  (1/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pol Alonso Pujol (mat.74421) 

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

mitjà d’Arquitectura, amb destinació a l’Àrea de Manteniment i Rehabilitació de la Direcció de 

Serveis Tècnics del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, on desenvolupa el lloc de 

treball de Tècnic 4 (codi 80.40.OP.20) i l’activitat privada per compte propi com a arquitecte, 

excloent del seu exercici qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona, 

per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada; la seva dedicació 

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

l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal, d’altra banda, la present 

autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

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

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

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

la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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177.-  (2/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Pedreny Fargas (mat. 

77436) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de Tècnic mitjà d’Arquitectura, amb destinació a l’Àrea de Manteniment i Rehabilitació de la 

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

desenvolupa les funcions pròpies d’un lloc de treball de tècnic 4 i l’activitat privada 

d’arquitecte tècnic per compte propi, excloent del seu exercici qualsevol manifestació del 

mateix en el terme municipal de Barcelona, per tal d’evitar possibles coincidències entre 

l’activitat pública i la privada; la seva dedicació professional privada no podrà superar la meitat 

de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident amb el 

municipal, d’altra banda, la present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 

deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 

de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 

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

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

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

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

i Prevenció. 

 

178.-  (4/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Andrea González Fontaneda 

(mat. 73090) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina, amb la categoria 

professional d’Auxiliar, amb destinació a l’Àrea d’Administració de Finques de la Direcció de 

Serveis Jurídics i Gestió del Patrimoni del Patronat Municipal de l’Habitatge, desenvolupant les 

funcions pròpies d’un lloc de treball de suport 5, i l’activitat privada d’Arquitecte per compte 

propi. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de 

l’exercici de l’activitat privada d’Arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el terme 

municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 

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

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

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

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, 

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

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

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

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

Seguretat i Prevenció. 
 

179.-  (475/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Andrea Compagno 

Fernández (mat. 75762) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 

categoria professional de TS Dret, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i l’ 

activitat privada per compte propi com a administradora de les entitats mercantils “Sand, 

consultoria e innovación social, Sociedad Limitada” i “Òptica del mercat Igualada SL”. La 

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

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

La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

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

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

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

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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180.-  (501/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Meritxell Cuartero Cavallé 

(mat. 75963) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Arquitectura, amb destinació al Departament de Patrimoni Arquitectònic 

Història i Art de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de 

Tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi d’Arquitectura, interiorisme i 

disseny gràfic. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, 

s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’Arquitectura i de les activitats privades 

d’interiorisme i disseny gràfic quan estiguin relacionades amb la d’Arquitectura, tant a la Sra. 

Cuartero com a la societat Districte 6 Arquitectes SLP, de la que és sòcia única i administradora 

única, qualsevol manifestació de les mateixes en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 

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

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

La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

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

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

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

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

 

181.-  (556/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enrique Pérez Sanz (mat. 

75916) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de 

l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per 

compte propi de Serveis Tècnics d’Arquitectura. Per tal d’evitar possibles coincidències entre 

l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de serveis tècnics 

d’Arquitectura, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La 

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

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

La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

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

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

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

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

 

182.-  (557/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Jose Galera Almendros 

(mat. 76005) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’auxiliar administrativa, amb destinació a la EAIA Horta - Guinardó de la 

Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport, on ocupa el lloc de treball de Suport 4 

(90.40.GE.20), i l’activitat privada per compte propi: estudis de mercat i sondejos d’opinió. 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 
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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. 

 

183.-  (558/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Robert Furió Dominguez (mat. 

73281) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de TS Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències d’Obres de la Gerència 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una 

activitat privada per compte propi d’ Arquitecte fora del terme municipal de Barcelona. Per tal 

d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de 

l’activitat privada d’Arquitectura tant al Sr. Furió com a la societat Furió Arquitectes SUL, de la 

que és soci únic i administrador únic, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal 

de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 

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

amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 

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

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

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

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

 

184.-  (591/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Creus Gispert (mat. 

75855) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de TS Gestió, amb destinació al Departament de Serveis a les Persones i al 

Territori del Districte de Les Corts, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.GA.30), i 

dues activitats privades per compte propi com a il·lustradora de contes infantils, i arqueòloga i 

historiadora. 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. 

 

185.-  (373/2017) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci d’Educació de Barcelona per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim 

d’alternança i amb formació dual, els cicles formatius de grau mitjà i superior en centres de 

titularitat municipal, a la ciutat de Barcelona, amb vigència a partir de la data de la seva 

signatura i fins a la finalització del curs 2018-2019. FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, 

Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’esmentat conveni. DONAR-NE compte 

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

 

b)  Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

1.-  (667/2017) MODIFICAR els annexos 1 i 3 de l’acord del plenari del Consell Municipal, de 21 

de desembre de 2012, pel qual s’aprova el Catàleg de llocs de treball, en els termes que 

s’adjunten als annexos d’aquest expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la 

Gaseta Municipal i al web municipal i, de forma resumida, al Butlletí Oficial de la Província. 

 

El Sr. BADIA constata que es tracta de la modificació del catàleg de llocs de treball, 

concretament la creació del lloc de base de fisioterapeuta, en primer lloc. Explica que aquesta 

categoria va ser aprovada pel Comitè d’Empresa i acordada en plenari el 2013, però indica que 

no es disposava del lloc de treball en el catàleg i, per tant, d’aquesta manera es regularitzaria 

aquesta plaça. Comenta que es tracta de 2 fisioterapeutes que estan a l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat. 

En segon lloc, informa que també hi ha el complement d’atenció als Serveis Socials per a les 

treballadores interines i subrogades del PIAD i SARA. Manifesta que és un complement de què 

ja disposen tot el personal de Serveis Socials i que, amb la incorporació del personal que prové 

del PIAD i el SARA, també se’ls faria extensiu. Comenta que també s’ha acordat amb els 

comitès d’empresa respectius en la mesa general de negociació. 

 

El Sr. FORN anuncia el seu vot a favor. 

 

El Sr. ALONSO expressa el seu vot a favor, però matisa que no ho fa perquè estigui d’acord 

amb les polítiques del govern, sinó per evitar els greuges comparatius entre treballadors i per 

respecte a la negociació col·lectiva. 

D’altra banda, pensa que en aquest cas queden de manifest les debilitats del govern amb 

aquestes internalitzacions de serveis, en què queda clar que hi ha treballadors fent la mateixa 

feina amb diferents salaris, que hi ha un increment del cost d’aquest servei i que de cap manera 

està garantida la continuïtat d’aquestes persones que estan subrogades. 

Per això votarà a favor de la modificació del catàleg, però en contra de la gestió del govern. 

 

El Sr. CORONAS fa reserva de vot. 

 

La Sra. ESTELLER també fa reserva de vot. 

 

La Sra. ROVIRA diu que li agradaria saber si es pot separar el tema dels fisioterapeutes de les 

categories dels PIAD i el SARA, perquè entén que són dues casuístiques diferents i li agradaria 

votar-les per separat en el Ple, tenint en compte que en la Comissió farà reserva de vot. 

 

La presidenta diu que caldrà consultar-ho amb Secretaria perquè és un expedient únic. Contesta 

que, en principi, no seria possible.  

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot a favor. 

 

El Sr. BADIA respon a Ciutadans que entén que el que el Sr. Alonso deia és que està d’acord 

amb el fet que aquest personal cobrés només 20.000 euros per fer la tasca que feia i, per tant, 

que estigués en una situació alta de precarietat i, per tant, no atendre les demandes que feia el 

personal i no homologar-ho amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, amb un sou de 35.000 
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euros i amb unes condicions dignes per poder desenvolupar tasques tan importants com és tot el 

circuit de violència masclista. Diu que, si el Sr. Alonso hi està en contra i preferia aquest model 

de 20.000 euros i precarització, el govern no hi està d’acord. 

 

El Sr. ALONSO es queixa que el Sr. Badia ha canviat les seves paraules. Aclareix que del que 

està en contra és de la gestió que està fent el govern de tot això, ja que està enganyant la gent. 

 

La Sra. ROVIRA vol saber per què s’ha posat en el mateix expedient una cosa i una altra. 

 

El Sr. BADIA explica que perquè s’havia de fer l’homologació dels dos llocs i s’ha aprofitat 

que es tocava el catàleg per introduir tots els elements que s’havien de modificar. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, Cs i regidor no adscrit i amb la reserva de vot d’ERC, PP i CUP.  

 

2.-  (390/2016) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública del 

Codi ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per acord de la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 22 de 

març de 2017, d’acord amb l’informe de la Gerència de Recursos que obra a l’expedient i es 

dona per reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR les al·legacions estimades en el text 

que se sotmet a aprovació definitiva; APROVAR definitivament el Codi Ètic i de Conducta de 

l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 

la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

El Sr. ASENS constata que amb el Codi ètic i de conducta que es porta a la Comissió s’arriba a 

la recta final d’un debat que ha durat un any i mig. Comenta que hi ha hagut més de 20 textos 

diferents respecte al text original, i diu que és una prova de les moltes aportacions que s’han fet 

durant aquest període. 

Explica que el text ha passat per moltes mans i s’ha anat enriquint a mesura que ha anat passant 

el temps. Especifica que ha passat pel Consell de Ciutat, els gerents de districte, els sindicats, la 

síndica de greuges de Barcelona i el de Catalunya, la Comissió de Garanties del Dret a Accés de 

la Generalitat, l’Observatori Ciutadà Metropolità, l’Autoritat de Protecció de Dades, el Consell 

Assessor, etc. Indica que tots aquests organismes han fet les seves aportacions igual que els 

grups municipals. Conclou, doncs, que no és un text d’un grup en concret ni del govern, sinó 

que és un text fruit d’un treball col·lectiu que ha estat llarg. 

Diu que és possible que a força d’incorporar matisos i aportacions, amb la qual cosa s’ha 

guanyat legitimitat, hagi perdut una part de la coherència original que tenia el text. Comenta 

que això és el que deia l’Oficina Antifrau en el seu darrer informe d’al·legacions. Tanmateix, 

creu que el text ara és molt més ric i molt més legítim perquè ha acumulat totes aquestes visions 

que s’han anat incorporant. Conclou, doncs, que és un llegat pensat perquè pugui perdurar. 

Per tant, vol agrair la feina a tots els grups municipals, molt especialment a la Sra. Esteller, que 

ha fet aportacions interessants i ha tingut una participació activa en el debat, fins i tot a l’últim 

moment plantejant la qüestió dels juristes o del principi de defensa i de contradicció en el 

procés que ha de portar a l’obertura d’un expedient sancionador. 

També dona les gràcies al regidor Jordi Martí perquè ha fet aportacions en la fase prèvia i en el 

moment posterior, com ara el tema de les absències no justificades a les comissions. Afegeix 

que, en relació amb el Comitè d’Ètica, també s’han fet al llarg d’aquest debat intervencions 

interessants, ja que inicialment els membres del Comitè d’Ètica els havia d’escollir l’alcaldia i 

ara els escull el Plenari, amb la qual cosa guanya molta més legitimitat democràtica i 

independència respecte a l’executiu. 
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Indica que, bàsicament, aquest text dona eines a l’oposició per controlar i fiscalitzar el govern. 

Especifica que són unes regles del joc que vinculen tots els regidors, alts càrrecs i els diferents 

membres del consistori involucrats, però que bàsicament a qui obliga més és al govern. 

També agraeix el to constructiu del Sr. Coronas i la jurista Marta Alonso, que ha fet aportacions 

com en el cas del conflicte d’interessos, amb el de transparència i la centralització de 

retribucions.  

Així mateix, vol donar les gràcies al PSC, que ha fet aportacions significatives com les del 

preàmbul, i al Sr. Ardanuy, que s’ha incorporat tard, però que ha tingut també un to constructiu 

i ha ajudat en la fase final. 

Finalment, vol agrair a Ciutadans, concretament al Sr. Sierra, que des del primer moment ha 

tingut una voluntat d’arribar a un consens. Indica que en el punt de la regeneració democràtica i 

transparència es pot posar d’acord amb Ciutadans. Valora també que aquest Grup ha respectat 

els tempos que s’han proposat, ha participat des de l’inici, ha fet les al·legacions en el seu 

moment i ha intentat no entorpir la feina per tal que s’aprovi aquest Codi ètic. 

Finalment, agraeix les aportacions inicials que va fer en el seu moment la CUP. 

També dona les gràcies a altres organismes com el Consell Assessor, on hi ha el Francesc 

Torralba, Itziar González, el Sr. Ramoneda, Simona Levi i David Fernández, que no tan sols 

han avalat el text, sinó que hi han participat activament per millorar-lo. 

 

El Sr. MARTÍ diu que, des que al març es va abordar a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció aquest text en la seva aprovació inicial fins a 

aquesta sessió, hi ha hagut ocasió de mantenir converses i fer aportacions al govern. Valora, 

doncs, positivament tot aquest esforç en la qüestió formal d’intentar tenir entre tots un bon codi 

ètic, que és una obligació que fixa la Llei de transparència del Parlament de Catalunya.  

També reconeix que en el moment en què s’apliqui aquest text no serà gens fàcil d’aplicar, ja 

que és un text que s’ha anat complicant a força de les diverses aportacions que li han fet perdre 

una certa virtualitat. 

En termes polítics, més enllà del reconeixement respecte a la bona voluntat aparent i a la 

pràctica del govern, vol expressar algunes reserves perquè es tracta d’un codi molt important, ja 

que es parla de transparència, d’ètica i de valors. Conclou, doncs, que la pràctica del dia a dia 

de l’oposició, però especialment del govern, ha d’anar alineada i ha de ser coherent amb els 

valors i els principis que inspiren aquest codi. Considera que no es pot parlar d’un codi i 

després actuar en paral·lel d’una manera totalment diferent. 

Comenta que en aquest codi hi havia la voluntat d’anar més enllà de les lleis sectorials 

aplicables, cosa que pensa que no s’està aconseguint gaire, ja que hi ha la Llei de la funció 

pública i la Llei de finançament de partits polítics com a topalls, i no es pot avançar ni anar 

gaire més enllà del que diuen les lleis sectorials. 

Es pregunta si aquest Codi ètic impedirà en el futur proper que passin coses com les que han 

passat els darrers dos anys, en què el govern ha contractat persones molt properes als regidors 

del govern per a àmbits de confiança. També es pregunta si aquest Codi ètic impedirà que es 

continuïn contractant directament, sense concurrència pública, empreses properes també al 

govern, fragmentant contractes. Així mateix, es pregunta si aquest Codi ètic impedirà altres 

pràctiques que s’han produït en aquest temps. Es pregunta si impedirà o facilitarà que el govern 

pugui demanar disculpes en el futur respecte a coses o errades que han tingut amb temes tan 

sensibles com utilitzar informacions que no són correctes per desgastar adversaris polítics com 

va passar amb l’alcalde Trias i ara tristament amb l’Operació Catalunya. Es continua preguntant 

si aquest Codi ètic impedirà que la Direcció de l’Oficina de Transparència actuï com ha actuat, 

fent més de fiscalitzador de l’oposició que no pas del govern en aquells expedients que 

l’oposició ha enviat. 

Conclou que aquests dubtes i preguntes justifiquen la reserva de vot del seu Grup. 
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El Sr. SIERRA agraeix, en primer lloc, les paraules del tinent d’alcalde. Indica que la voluntat 

de Ciutadans ha estat sempre que aquest Codi ètic arribés a bon port i que es complís amb els 

principis de transparència i de lluita contra la corrupció. Tanmateix, diu que ha estat testimoni 

durant gairebé dos anys d’una empanadilla jurídica. Creu que s’hi han posat fins i tot 

escopinyes. Constata que hi ha hagut tres períodes d’al·legacions i que cada grup ha fet 

al·legacions cada vegada. Es pregunta com pot ser que s’aprovi un text que és incoherent, tal 

com ha reconegut el Sr. Asens, i reiteratiu, tal com ha dit l’Oficina Antifrau. Com a jurista diu 

que sovint és difícil entendre alguns textos, però veient com es fan els textos des de la classe 

política s’adona per què els textos són a vegades tan enrevessats. Constata que no és una qüestió 

de vocabulari legal, sinó que els polítics, que no sempre tenen una formació jurídica, volen 

posar-hi el seu llibre i el seu senyal, de manera que es desvirtua un text que servirà per tenir 

bones pràctiques a l’Ajuntament.  

Destaca que el text encara té algunes llacunes i per això farà una reserva de vot. Tanmateix, 

confia que, encara que sigui paradoxal i sovint incert, siguin capaços de treure un codi ètic de 

consens per part de tots els grups municipals. 

 

El Sr. CORONAS vol agrair totes les converses i reunions que han mantingut per avançar en 

aquest Codi ètic i de conducta. Vol agrair molt especialment al Sr. Llinares, gerent de Recursos, 

la feina que ha fet en aquest àmbit i en molts d’altres. Diu que el trobarà a faltar, tot i que està 

segur que a València tindrà moltíssima feina. 

Respecte a les al·legacions presentades per Esquerra Republicana de Catalunya, diu que s’han 

resolt gairebé totes. Indica que n’hi ha una de la qual el dia anterior va rebre un informe jurídic, 

però que va ser tard per poder-ne fer una valoració en profunditat, motiu pel qual farà una 

reserva de vot. Especifica que és la que fa referència als càrrecs eventuals, és a dir, al tema de 

poder contractar persones com a càrrecs de confiança però amb un sou públic i amb unes 

afinitats familiars. Recorda que aquesta va ser una de les primeres coses que va posar sobre la 

taula, i creu que, més enllà del que digui la llei, tothom estarà d’acord que no és gaire ètic 

contractar a dit amb sou públic una persona molt lligada familiarment a algú del govern. 

Comenta que, com que es parla d’ètica, i l’ètica creu que ha d’estar per davant de la llei, és un 

tema que vol analitzar de cara al Plenari i parlar-ne abans de la votació definitiva. 

Recorda que el seu Grup també va plantejar la renúncia a dietes. Diu que per llei no es pot 

obligar un regidor a renunciar a dietes d’altres entitats supramunicipals a les quals representa en 

nom de l’Ajuntament. Assenyala que en aquest cas s’ha aconseguit avançar en matèria de 

transparència, de manera que el codi recull l’obligatorietat de comunicar aquestes dietes o 

retribucions fora del salari de l’Ajuntament que un regidor percebi d’altres administracions 

perquè siguin publicades al web de transparència i no haver d’anar-ho a buscar a tots els webs 

de transparència per separat, tant del Consell Comarcal com de la Diputació de Barcelona, 

l’Àrea Metropolitana, TMB, etc. 

Demana que això es faci amb els mateixos criteris, perquè en el web de transparència de 

l’Ajuntament hi ha regidors dels quals es publica el salari brut i d’altres de què es publica un 

salari net, amb la qual cosa la ciutadania té una visió esbiaixada de què és el que percep 

cadascun dels regidors. 

Insisteix que farà reserva de vot a l’espera de si en el Plenari es pot resoldre aquest tema dels 

eventuals. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que el Grup Popular ha participat activament en aquest Codi ètic. 

Valora positivament que l’Ajuntament es doti d’un codi ètic. Comenta que una part d’aquest 

codi recull les disposicions legals, tant la Llei de transparència com la Llei d’alts càrrecs. 

Conclou, doncs, que moltes de les qüestions que recull el codi ja les incorporen altres lleis. 
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Entén, però, que és bo que això estigui en un cos normatiu dins l’Ajuntament, perquè al final és 

la conducta que han de mantenir tots els regidors i els alts càrrecs de l’Ajuntament. Considera 

que la bona conducta s’ha de traduir en una bona acció de govern i una bona acció per part de 

tots els grups. 

Manifesta que el seu Grup hi ha tingut molt d’interès i hi ha participat activament. Respecte al 

que deia el Sr. Sierra que potser hi havia hagut un excés d’intervencions dels grups, manifesta 

que ella ho troba positiu. Diu que sempre que en té ocasió treballa per incidir en el que 

considera que es pot millorar en un text. Recorda que ho va fer en la part de les esmenes, en què 

en va presentar 13, i de les al·legacions, en què en va presentar 16, perquè va considerar que hi 

havia qüestions que es podien millorar i que, com a mínim, la visió del Grup Popular podia 

estar reflectida en aquest codi, ja que, en definitiva, és un codi de tots. 

Destaca que hi ha dues qüestions importants: d’una banda, tota la part de l’ètica, en què creu 

que amb la participació de tots han quedat definides unes accions del comportament ètic. 

Comenta que el PP va tenir molt d’interès en el fet que s’incorporés la conducta de tots els 

regidors, que fos respectuosa i exemplar entre ells i també amb tots els membres de 

l’Ajuntament i amb els ciutadans. D’altra banda, remarca que hi ha una qüestió de caràcter 

legal, en què el seu Grup va tenir molt d’interès perquè el Comitè d’Ètica tingués un estatus de 

neutralitat, independència, que no depengués de cap òrgan. Comenta que ha introduït una 

esmena que creu que és molt important, que és que hi hagi un procediment que doni garanties a 

tothom i que també s’incorpori el principi de defensa i contradicció, perquè, encara que de les 

sancions en són corresponsables els òrgans tècnics de l’Ajuntament, aquest comitè haurà de 

tenir unes recomanacions i la persona afectada ha de poder tenir aquest dret de contradicció. 

Pensa que aquestes garanties s’han d’incorporar en el text. 

Reconeix que el dia anterior se li va fer arribar una valoració a una esmena que es va incorporar 

en la darrera sessió referida a les contractacions eventuals per part del govern amb afinitats 

ideològiques i familiars. Explica que vol valorar l’informe jurídic que va rebre i veure com es 

tracta, si es manté el text o si es fa una transició. Té, però, voluntat d’arribar a un acord amb el 

govern. 

Agraeix al Sr. Asens el canvi d’actitud. Diu que al principi es va dialogar, però que després es 

va refredar i per això en les comissions el PP va mantenir unes esmenes. Reitera que en aquest 

sentit hi ha hagut un canvi d’actitud i en les al·legacions han pogut treballar conjuntament el 

text amb el govern. Valora positivament aquest canvi i aquesta voluntat d’incorporar les 

apreciacions, perquè tots els grups d’una manera o altra han volgut incidir a millorar la 

transparència, el bon govern de l’Ajuntament i també el compromís de tothom. 

Conclou, doncs, que farà una reserva de vot i treballarà el text fins que arribi el Ple. 

 

La Sra. ROVIRA farà reserva de vot. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix al Sr. Asens la informació i totes les facilitats que se li han posat a 

disposició per poder fer el seguiment d’aquest debat. Entén que aquesta norma ajudarà a 

visualitzar millor la feina des del punt de vista de la transparència dels regidors. 

Pensa que, com en qualsevol norma, caldrà veure com va l’aplicabilitat. Per tant, considera que 

la pèrdua de coherència jurídica envers el pacte que es plantejava és un element que cal tenir en 

compte. 

Valora molt positivament aquest document, però anuncia que farà una reserva de vot per acabar 

de fer una lectura del text abans del Plenari i analitzar les últimes incorporacions. 

 

El Sr. ASENS agraeix les intervencions. En relació amb els informes jurídics, diu que el govern 

està disposat a fer les modificacions que calgui, sempre que no se surti de la legalitat que fixen 

els Serveis Jurídics. 
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Està d’acord amb el que ha dit el Sr. Sierra. Assenyala que com a jurista tampoc no entenia 

sovint les lleis i el fet que hi haguessin incongruències, i ara ho ha entès, perquè és fruit de la 

negociació i de la voluntat legítima de tothom d’incorporar-hi la seva mirada. Creu que el text 

ha guanyat legitimitat, però reconeix que, com diu l’Oficina Antifrau, ha perdut coherència. 

Pensa, però, que això és una qüestió menor. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Martí, no vol entrar en provocacions i vol respectar el to i el 

tarannà constructiu que ha guiat la majoria dels debats. Destaca que el regidor del Grup 

Municipal Demòcrata ha fet al·lusió a qüestions alienes al text. Per tant, com que no és sobre el 

debat del text, no li respondrà. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal i amb la reserva de vot del 

Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, PP, CUP i regidor no adscrit.  

 

3.-  (45/2017) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’honor al sofriment, en la 

categoria d’argent, a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona núm. 24778, atès que, d’acord 

amb els informes que figuren a l’expedient, no s’ha apreciat la concurrència dels requisits 

establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la 

Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Plenari de 17 de 

setembre de 1976. 

 

El Sr. RECASENS diu que, lamentablement, sovint l’exercici de funcions policials pot portar al 

fet que agents de la Guàrdia Urbana puguin patir alguna lesió. Indica que, per descomptat, 

aquest fet mereix l’assistència sanitària necessària, gaudeix de les garanties de cobertura social i 

reconeixement professional oportú, però diu que no sempre justifica l’atorgament d’una 

medalla al patiment. 

Manifesta que, fruit d’aquestes consideracions, el cap de la Guàrdia Urbana sol·licita en aquest 

cas la denegació de la medalla per a l’agent de referència i el govern comparteix aquestes 

consideracions i per això hi dona tràmit. 

Comenta que en aquest cas l’agent va patir una lesió al genoll dret causada per un cop de peu 

d’un ciutadà en el marc d’una detenció en què aquesta persona es va mostrar molt resistent. 

Considera que és un fet lamentable i diu que l’agent té tot el suport del govern. Tanmateix, 

indica que el Reglament d’honors i recompenses de la Guàrdia Urbana és molt clar quan 

demana distinció ostensible en el compliment dels seus deures, continuades i rellevants 

actuacions del servei a la ciutadania, etc. Per tant, conclou que no sempre es justifica 

l’atorgament d’una medalla al patiment. 

Reitera que en aquest cas, a instàncies del cap de la Guàrdia Urbana, sol·licita aquesta 

denegació de medalla. 

 

El Sr. SIERRA hi votarà en contra. Explica que, efectivament, es va produir en el marc d’una 

detenció amb una persona molt resistent a aquesta detenció, amb dos mossos d’esquadra també. 

Comenta que es tracta d’una lesió en un genoll amb una baixa molt perllongada en què l’agent 

va haver de ser intervingut quirúrgicament. Considera que això és una lesió i un patiment en 

l’exercici de la seva funció, i demana al govern que es miri l’apartat 3 d’aquest reglament i no 

tan sols l’article 1.  

Pregunta si el govern té instruccions de deixar de donar medalles a la Guàrdia Urbana. Sap que 

els temps han canviat en la seguretat a Barcelona, però reitera la pregunta de si hi ha aquesta 

instrucció de no concedir medalles a persones que es juguen la vida i la feina per defensar tota 

la ciutadania. 
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El Sr. RECASENS diu que justament el que s’està fent és valorar les medalles, perquè al final, 

si per qualsevol lesió es donen medalles i tothom té una medalla, aquesta no valdrà 

absolutament res. Per tant, destaca que s’està fent el contrari, és a dir, s’estan posant en valor les 

medalles i no banalitzant-les a partir d’una mena de distribució massiva. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata, ERC i regidor no adscrit, amb el posicionament contrari de Cs i amb la reserva de 

vot del PP i CUP.  

 

4.-  (53/2017) DESESTIMAR, vistos els informes que obren a l’expedient, la concessió de la 

medalla d’honor al sofriment a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona núm. 23474, per no 

complir els requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’Honors i Recompenses 

dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell 

Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

El Sr. RECASENS diu que és el mateix argumentari que en el punt anterior. Explica que en 

aquest cas va ser un accident quan un agent es dirigia a un servei i un turisme va girar d’una 

manera improcedent i va envestir l’agent. Manifesta que, un cop més, és lamentable i que 

l’agent té tota la cobertura social, de garanties i assegurances, de manera que no queda 

desvalgut. Indica, però, que hi ha la denegació de l’atorgament de medalla com passa en el cas 

anterior. 

 

El Sr. SIERRA hi votarà en contra. Constata que es tracta d’un guàrdia urbà que acudeix a 

auxiliar un company seu a un precintament, sabent de les dificultats d’aquest precintament, i en 

què té l’accident en l’exercici de la seva funció, tal com diu el reglament. Comenta que aquest 

agent ha estat 10 mesos de baixa i 18 mesos de tractament. 

Destaca que no es tracta de revalorar les medalles, sinó de no reconèixer persones que es juguen 

la vida i la feina defensant els ciutadans. Torna a fer la pregunta de si el Sr. Recasens té alguna 

instrucció per deixar de donar medalles. Pregunta si això té alguna connotació política. 

 

El Sr. CORONAS diu que en principi farà reserva de vot, perquè en aquest cas hi ha una 

incapacitat parcial d’aquest agent, causada en acte de servei. Té alguns dubtes perquè va 

preguntar si aquest agent seguia en servei o no i no ha tingut la resposta formal que li ho 

confirmi. 

D’altra banda, recorda que el seu Grup ha insistit molt en el tema de la segona activitat. També 

vol saber si això pot tenir alguna repercussió a l’hora de poder accedir a segona activitat o no. 

Així mateix, vol recordar una vegada més la importància de modificar o actualitzar el reglament 

d’atorgament de medalles, perquè a vegades la línia és molt fina a l’hora de decidir si s’atorga o 

no, i creu que hauria de ser bastant més clara. 

 

El Sr. RECASENS demana disculpes per no haver respost abans al Sr. Sierra. Pel que fa, doncs, 

a la pregunta del regidor de Ciutadans, respon que no ha rebut, en absolut, cap ordre de deixar 

de donar medalles. Pensa que és de sentit comú que si es vol dignificar i professionalitzar la 

Guàrdia Urbana cal donar les medalles com a recompensa en casos extrems i limitats. 

Pel que fa al tema del reglament nou, informa que estan en una fase molt avançada d’esborrany, 

i espera que en breu podrà facilitar als grups una proposta d’esborrany. 

 

El Sr. SIERRA creu que en aquest cas no, però que en l’anterior ja hi havia alerta 4, sobre 5, 

perquè era l’agost de 2015. Reitera que aquests agents són persones que es juguen la vida i que 

necessiten un reconeixement. Considera que com més medalles es donin millor, ja que, tal com 
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diu el reglament, s’han de donar pel sofriment, i es tracta de persones amb baixes de 10 mesos i 

ferides en acte de servei. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, Grup Municipal 

Demòcrata i regidor no adscrit, amb el posicionament contrari de Cs i amb la reserva de vot 

d’ERC, PP i CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

5.-  (014/2017-SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Abel Plana i Campos, la 

compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de Nou Barris -per al qual fou 

nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 d’abril de 2017, passant-lo a exercir en règim de 

dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució de la Regidora del 

Districte de 26 d’abril de 2017- i l’activitat privada per compte aliena que declara, com a oficial 

de 2a d’òptica a l’empresa Germans Òptics, SL (Opticalia Florit). Aquesta autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present 

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

circumstàncies relatives al mateix. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Forn expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa l’abstenció de Cs, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP, la Sra. 

Rovira expressa l’abstenció de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

6.-  (20164274) ANUL·LAR part de l’autorització de despesa del contracte núm. 16003999, que té 

per objecte el subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb 

distintius, destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període de 72 mesos i 

un màxim de 45.000 quilòmetres, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 

tècniques, per un import de 50.287,18 euros, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels 

pressupostos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, segons relació comptable que 

consta a l’expedient, atesa la baixa produïda per l’adjudicació del contracte a Alphabet España 

Fleet Management SA, amb NIF A91001438, aprovada per acord d’aquesta Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, de 19 d’abril de 2017. 
 

El Sr. RECASENS explica que això s’emmarca en el subministrament de 30 escúters elèctrics 

amb distintiu destinats a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Indica que s’està intentant reposar els 

escúters nous a partir de models elèctrics. Comenta que ja es va aprovar en comissió un import 

de la licitació per 871.192,80 euros. Tanmateix, informa que l’import de l’adjudicació ha estat 

menor i s’ha adjudicat el mateix nombre d’escúters, però per 820.905,62. Conclou, doncs, que 

hi ha una rebaixa de 50.287,18, que és un estalvi que es presenta per a aprovació en aquesta 

sessió. 

Finalment, assenyala que això no afectarà gens la data prevista d’inici d’execució d’aquest 

contracte. 
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El Sr. SIERRA diu que sempre estarà a favor de l’estalvi. Recorda un cop més que la Sra. Colau 

es desplaça en un vehicle oficial que no és elèctric i amb els vidres opacs. 

 

El Sr. BADIA li diu al Sr. Sierra que, com que està d’acord amb l’estalvi, el govern ha de poder 

utilitzar un vehicle que ja té l’Ajuntament precisament per fomentar aquest estalvi. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Forn expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la 

Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

7.-  (M1519/6425) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que s’elabori un estudi independent que valori el cost i els possibles 

avantatges econòmics del rescat d’un o més tanatoris de titularitat municipal, en el que 

s’incloguin els costos indemnitzatoris de l’operació, la posició de sortida en que el rescat 

situaria d’inici un nou operador públic, l’efectivitat de la mesura de cara al trencament de 

l’oligopoli existent i el foment de la competència, i la situació laboral en que quedarien els 

treballadors de les possibles concessions objecte del rescat. I que l’esmentat estudi es posi en 

coneixement dels grups municipals de forma oberta i transparent per a la seva oportuna 

valoració. 

 

La Sra. RECASENS explica que el Grup Municipal Demòcrata vol recuperar un tema que el 

govern va llençar a l’opinió pública, als mitjans de comunicació, cosa a què ja està acostumada. 

Comenta que el govern va situar un problema del qual gairebé la totalitat dels grups de 

l’oposició va compartir la diagnosi i van estar d’acord amb el fet que calia augmentar la 

competència en el sector funerari, que calia trencar amb l’oligopoli actual, que calia promoure 

la competència al màxim per intentar la rebaixa de preus. 

Constata que les tarifes econòmiques existeixen i que el Sr. Badia en el darrer Consell 

d’Administració del desembre va votar a favor de les tarifes. Diu, doncs, que això ha estat una 

sorpresa per part seva, que el gerent de l’Ajuntament i el regidor que està encapçalant aquest 

projecte d’operador públic funerari votés a favor de les tarifes de l’empresa de què 

l’Ajuntament té el 15%. Creu que el tema, doncs, no són les tarifes, sinó com aquestes realment 

acaben impactant en la ciutadania i en la factura final. 

Reitera que el govern va posar sobre la taula un problema, que era la necessitat de rebaixar el 

cost dels serveis funeraris, i es va trobar que tots els grups de l’oposició van donar el consens a 

una part del projecte, que era la reforma de l’ordenança, i, en canvi, va quedar encallat en el 

sistema que el govern volia tirar endavant, que era la creació del nou operador funerari. 

Vol aprofitar aquest punt per manifestar que cal donar molta marxa a l’aprovació definitiva de 

les ordenances funeràries i de cementiris, és a dir, la liberalització i intentar augmentar la 

competència. Assenyala que estan a l’aprovació inicial i que els grups i el sector ja han 



 

Ref:  CCP 6/17 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

v.  22/ 6/ 2017     13: 21 
48 

presentat les al·legacions. Indica que cal resoldre-les i aprovar-ho definitivament, perquè 

realment l’entrada de nous operadors en el mercat o que els operadors existents vulguin obrir 

nous tanatoris ha de ser de forma immediata. 

Entén que l’Ajuntament no deu estar retardant aquest tema tot esperant que surti l’operador 

funerari, perquè això seria realment pervertir el sistema. Demana, doncs, que es resolguin d’una 

vegada les esmenes, ja que hi ha consens. 

Pel que fa al sistema amb què el govern creu que es podrà incidir en el mercat, que és crear un 

nou operador funerari, constata que el govern s’ha trobat amb un problema, que és que no hi va 

haver consens quan es va plantejar als grups un operador amb 6 sales de vetlla a Montjuïc. 

Indica que això ni trencarà l’oligopoli, ni incidirà en el sector funerari, ni farà rebaixar els 

preus. A més, entén que aquesta proposta era mancada de rigor, molt parcial, que no preveia la 

resta d’opcions que els grups plantejaven, des de la recuperació de les accions de Mémora fins a 

la proposta que el Grup Municipal Demòcrata va posar sobre la taula, que era el rescat d’un o 

més tanatoris. 

No acaba de veure clar que el govern s’entesti a obrir un nou tanatori i a fer més sales de vetlla, 

ja que considera que Barcelona no té un problema de sales de vetlla, perquè aquestes estan al 

50% d’ocupació. Comenta que ho sap perquè, per desgràcia, fa dies que va força sovint als 

diferents tanatoris de la ciutat i s’hi ha fixat. Reitera, doncs, que Barcelona no té un problema 

de sales de vetlla. Afegeix que gairebé totes aquestes sales de vetlla revertiran al mateix 

Ajuntament. Pregunta què farà l’Ajuntament quan li reverteixin més de 80 sales de vetlla. 

Indica que el govern acaba proposant un sistema que és posar més sales de vetlla dins del 

mercat. Pensa que això pot acabar ocasionant una sobresaturació de l’oferta perquè no hi hagi 

prou demanda i que això acabi incidint en els preus. 

Demana, per tant, que el govern hi posi rigor i seny. Comenta que el seu Grup fa temps que 

parla del rescat de les concessions, i assenyala que el govern primer va dir que no, després que 

sí, però amb un informe en què s’entrava a avaluar l’impacte econòmic, quan realment era un 

informe jurídic, no un informe econòmic. Demana, doncs, que el govern canviï l’actitud i que 

encarregui un informe seriós i independent per avaluar exactament el rescat d’una o més 

concessions i veure si això podria ser viable. 

 

El Sr. BLANCO diu que a Ciutadans el sorprèn moltíssim aquesta proposició. Comparteix 

determinades observacions, com ara la necessitat de buscar o estudiar alternatives que 

afavoreixin la competència i la concurrència de nous operadors en els serveis que es presten en 

l’àmbit municipal. Comenta, però, que aquesta proposta concreta el sorprèn perquè ve d’on ve i 

pel llenguatge que utilitza, ja que arriba a parlar del fet que cal trencar amb un oligopoli o, en 

l’argumentació, parla del risc de tenir una sobreoferta que no incidiria en els preus. Indica que 

normalment una oferta més gran en un mercat lliure acostuma a influir en els preus. 

Afegeix que el sorprèn que aquesta proposta vingui d’un partit com el Grup Municipal 

Demòcrata, que va estar governant durant 4 anys en el mandat anterior i en què la Sra. Recasens 

era tinent d’alcalde, ja que quan la regidora Recasens va tenir responsabilitats de govern es va 

manifestar molt clarament en contra de la possibilitat que hi hagués un operador municipal en 

aquest sector. Afegeix que la mateixa regidora, 4 anys abans, va impulsar un procés per 

privatitzar completament els serveis funeraris i va defensar molt activament la venda del 15% 

de participació municipal, cosa que no es va arribar a fer. 

Constata que el Grup Municipal Demòcrata, malgrat tot això, presenta una proposta que 

comporta la remunicipalització d’un servei. Ho troba, doncs, absolutament incoherent.  

Llegeix literalment un fragment d’un article publicat a La Vanguardia per Ramon Suñé al 

setembre de 2013 en què recull les declaracions de l’aleshores tinent d’alcalde, la regidora 

Recasens: «El règim de concessió dels tanatoris garanteix cert control públic sobre els preus.» 

Indica que ara la Sra. Recasens està argumentant exactament el contrari. Diu que o bé la 
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regidora demòcrata es va equivocar llavors i ara està rectificant, cosa que li agradaria que 

confirmés, o llavors realment no va dir la veritat. 

Insisteix que el sorprèn aquesta aproximació del Grup Municipal Demòcrata a les posicions 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, ja que el PDeCAT-Unió-Demòcrates, antiga 

Convergència i Unió, sempre ha estat defensor de la col·laboració publicoprivada i no troba ara 

gaire sentit al fet que canviï d’opinió i intenti convèncer de la necessitat de remunicipalitzar un 

servei que està en una concessió privada.  

Diu que aquestes consideracions el fan ser absolutament escèptic de les intencions d’aquesta 

proposta. Per tant, no se la creu, no creu que la intenció sigui veritablement dur a terme aquesta 

iniciativa. Més aviat pensa que és una manera de guanyar temps. 

Així i tot, no hi votarà en contra perquè creu que val la pena i no s’oposarà a estudiar qualsevol 

iniciativa que pugui redundar en una millora de l’eficiència dels serveis que es presten. Per tant, 

s’abstindrà. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que al Plenari de desembre de 2015, és a dir, molt a l’inici 

d’aquest mandat, el seu Grup va entrar una proposició al Ple pel que fa als serveis funeraris. 

Comenta que aquesta proposta va tenir el suport de tots els grups exceptuant la CUP. Afegeix 

que aquesta proposició demanava fonamentalment, d’una banda, l’abaratiment dels preus 

funeraris i, de l’altra, transparència i informació clara a tots els ciutadans, així com una tarifa 

social amb un preu assequible que poguessin pagar tots els ciutadans i ciutadanes. Diu que amb 

el suport que va rebre la proposta d’ERC tant pels diferents grups municipals com per part del 

govern va quedar clar l’interès de tothom de fer un canvi important a Serveis Funeraris de 

Barcelona. 

Explica que més endavant el govern va plantejar la possibilitat de fer una funerària pública a 

partir de vendre el 15% que li quedava a Serveis Funeraris. Diu que la proposta del seu Grup a 

aquest respecte és prou coneguda, però en farà un breu resum. 

Explica que Esquerra Republicana de Catalunya estava a favor d’una empresa pública, però va 

considerar sempre que 6 sales de vetlla era clarament insuficient i que això no abaratiria els 

preus, atès que aquestes 6 sales de vetlla públiques estarien sempre plenes i, per tant, la gent 

hauria d’acabar portant els seus morts a enterrar a les funeràries privades, que no tindrien cap 

influència de l’Ajuntament perquè s’hauria venut el 15% i podrien fer el que volguessin. 

Comenta que el seu Grup va demanar que s’intentés recuperar com a mínim el 36% per tenir 

majoria dintre de l’empresa Mémora. Continua considerant que aquesta és la millor solució, tot 

i que la millor de totes seria comprar el 85%, que entén que ha de ser més complicat, però pensa 

que com a mínim caldria comprar aquest 36% que, sumat amb el 15%, faria que l’Ajuntament 

de Barcelona tingués majoria a l’empresa i podria garantir el fet de rebaixar tarifes, els drets 

dels treballadors, etc. 

Dit això, vol agrair al Sr. Eloi Badia que a primers de setmana els va posar al dia de com 

estaven anant les reunions. Diu que sembla que falta una última reunió amb l’empresa en què ja 

decidiran quin és el camí que cal seguir. 

Encoratja el govern a seguir treballant, perquè el que cal és rebaixar les tarifes. Recorda que 

ERC ha proposat que hi hagi un servei que hauria d’utilitzar tothom i que fos com el doble del 

salari mínim. Entén que aquest preu el podrien pagar tots els ciutadans. 

Pel que fa a la proposició del Grup Municipal Demòcrata, constata que demana un estudi per tal 

de valorar el rescat d’un o més tanatoris. La sorprèn que el govern no ho hagi tingut en compte 

i, per tant, en principi votarà a favor d’aquesta proposta. Entén que podria ser una bona solució 

en el cas que això es pugui portar a terme. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que durant els darrers mesos s’ha parlat a bastament del tema dels 

serveis funeraris. Per tant, creu que han quedat ben clares les postures de tots els grups polítics.  
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Manifesta que el Grup Popular creu que s’han d’abaratir els serveis dels enterraments a 

Barcelona, ja que són excessivament cars. 

Comenta que si el que diu la Sra. Recasens és cert es pot constatar una certa hipocresia per part 

del govern municipal, que mediàticament, de cara enfora, es queixa dels preus de les funeràries, 

però després a porta tancada vota a favor d’apujar els preus i mantenir aquests preus alts.  

Destaca que els preus dels enterraments tenen dos components: els funeraris i els cementiris. 

Pensa que l’opció d’obrir el mercat, d’aixecar barreres d’entrada, de trencar l’oligopoli existent 

és una bona eina per incrementar la competència i abaratir els preus funeraris a Barcelona. 

Manifesta que per això el Grup Popular sempre s’ha declarat a favor d’aquesta mesura que s’ha 

de posar en marxa al més aviat possible. Creu, doncs, que aquesta ja seria una manera de reduir-

los, fomentant la competència. 

D’altra banda, respecte als cementiris, opina que s’han d’incrementar els serveis de 

beneficència. Comenta que el PP sempre s’ha queixat que cada any només es fan 300 serveis de 

beneficència respecte dels 16.000 enterraments que hi ha a Barcelona. Per tant, creu que cal 

incrementar aquest servei de beneficència per part de l’Ajuntament cap a les famílies amb 

menys recursos. 

Així mateix, manifesta que el Partit Popular també ha demanat que s’abaixin les taxes de 

cementiris a Barcelona, perquè pensa que també seria una manera de rebaixar els preus dels 

enterraments, perquè al final hi ha els dos components: els serveis funeraris i els cementiris. Diu 

que cal aconseguir que baixin tots dos preus. 

En aquest sentit, doncs, indica que el seu Grup no contempla aquesta compra de tanatoris, però 

tampoc descarta que això es pogués estudiar i analitzar, malgrat que no és la seva opció. 

Per això anuncia l’abstenció del seu Grup en aquest punt. 

 

La Sra. ROVIRA comenta que el Grup Municipal Demòcrata proposa un rescat d’un o més 

tanatoris. Recorda que la CUP ja ha dit per activa i per passiva, perquè fa mesos que parlen 

d’això, que la proposta que es fa des del govern és insuficient, que sortir amb 6 sales de vetlla 

equival al 6% de l’oferta a la ciutat i que això no influeix en el preu ni en el servei. Pensa que 

qualsevol proposta hauria de ser molt més ambiciosa, des del seu punt de vista. 

Es queixa que no se li ha facilitat cap informe ni informació suficient que avaluï si l’empresa 

està complint el contracte o si, per contra, hi hauria opcions de resoldre el contracte per 

incompliment. Diu que només té explicacions verbals, tot i que ha demanat diferents 

informacions. 

També creu que la proposta del govern és insuficient en tant que no posa sobre la taula l’opció 

de l’expropiació, que en aquest cas prendria forma de rescat de la concessió que té l’empresa 

Serveis Funeraris de Barcelona. Indica que per poder valorar aquesta opció i recuperar així la 

gestió pública dels tanatoris que encara tenen concessió per 21 anys necessita saber quin seria el 

cost de rescatar cada un d’aquests tanatoris públics. 

Afegeix que la proposta del govern tampoc no posa sobre la taula prestar serveis que vagin més 

enllà del que fa ara mateix Mémora, com ara el servei de vetlla a domicili, que entén que hauria 

de ser possible. 

Per tant, diu que per poder abordar aquesta qüestió concreta entén que cal tenir tota la 

informació clara i per escrit de diferents qüestions, bàsicament quatre. En primer lloc, demana 

un informe sobre el compliment per part de Serveis Funeraris de Barcelona del contracte de 

concessió d’explotació dels tanatoris de titularitat municipal, especialment en relació amb les 

clàusules i les condicions que en podrien justificar una resolució culpable. En segon lloc, pensa 

que cal un pla concret d’obertura de tanatoris i de sales de vetlla i concretar quantes es posarien 

en marxa des d’un inici i quin ritme de creixement es proposa i pot tenir, partint de la premissa 

que 6 sales és una quantitat totalment insuficient. En tercer lloc, també creu que és important un 

informe sobre el mecanisme de rescat de la concessió dels diferents tanatoris municipals i del 
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seu cost per poder obrir aquesta via i recuperar així els diferents tanatoris municipals i retornar-

los a la gestió pública en lloc de la gestió privada. Finalment, en quart lloc, demana un informe 

sobre la viabilitat i sobre el cost de recuperar la majoria de l’accionariat de Serveis Funeraris de 

Barcelona, SA. 

Entén que el govern acabarà entregant per escrit aquesta documentació i, per tant, podrà avaluar 

amb totes les condicions la situació en què es troba actualment. Per això en aquesta sessió fa 

una abstenció a la proposta. 

 

El Sr. ARDANUY creu que tots els grups coincideixen en l’anàlisi del fet que els preus s’han 

d’abaratir en l’àmbit funerari a Barcelona. Per tant, destaca que s’ha plantejat i s’ha anat 

valorant i reflexionant al voltant d’aquesta situació al llarg dels últims mesos. Manifesta també 

que s’ha anat evolucionant. Creu que tots els grups han anat evolucionant des de les seves 

posicions. 

Pensa que el fet de desenvolupar un operador públic pot ser una alternativa. Reconeix que amb 

el volum que es planteja de sortida sembla que és poc viable aquesta intervenció en el preu. 

Opina que, si més no, seria interessant avaluar la possibilitat d’estudiar diverses opcions perquè 

aquest operador públic pugui tenir més capacitat operativa. Pensa que podria ser una alternativa 

plantejar que s’elabori un estudi al voltant del cost de possibles avantatges econòmics del rescat 

d’un o més tanatoris. No sap si aquest estudi ha de ser independent o ha de ser des del mateix 

Ajuntament de Barcelona, però reitera que pot ser interessant tenir aquesta informació per 

acabar prenent al més aviat possible aquesta decisió. 

Conclou que el seu vot serà favorable. 

 

La Sra. ANDRÉS valora positivament la proposició que fa el Grup Municipal Demòcrata 

perquè s’avança en la línia de tenir aquest operador públic que pugui incidir en els preus o 

demostrar que es pot treballar amb un altre preu a Barcelona, que era la finalitat que valorava 

molt positivament de la proposta de les 6 sales de vetlla. Tot i que coincideix que 6 sales de 

vetlla és una proposta més aviat escassa, diu que complia amb aquesta finalitat de demostrar 

que es pot treballar amb un preu molt més assequible, tenint en compte que els preus dels 

cementiris a Barcelona són dels més assequibles de tot l’Estat i tenint en compte que els preus 

funeraris són dels més cars de tot l’Estat. 

Pensa que cal avançar en la línia d’arribar a un consens per tal de resoldre aquesta situació, i per 

això hi votarà a favor. 

 

El Sr. BADIA agafa la idea inicial, que és que sembla que hi ha un consens de tots els partits, 

tot i que potser no tant el Grup Popular, que cal tenir un paper des de l’àmbit públic en el sector 

dels serveis funeraris. Indica que la proposta funerària pública no és un invent comunicatiu, 

sinó que al desembre es va aprovar l’expedient d’iniciativa econòmica inicialment sense cap vot 

en contra, amb els vots favorables d’ERC i la CUP. Per tant, constata que hi ha un primer 

consens en el Plenari que va aprovar aquest projecte. Conclou, doncs, que no ha estat un invent 

ni un titular, sinó que el Plenari i tots els grups presents a la sessió van fer-ne una aprovació 

inicial. 

Reconeix que posteriorment alguns grups polítics van demanar que es treballés amb més 

profunditat altres alternatives, abans de fer l’aprovació definitiva. Recorda que es va demanar 

que s’estudiés la possibilitat de compra, la possibilitat d’un rescat o que es revisés si s’havien 

complert totes les condicions d’aquesta contractació. Diu que és el que s’ha estat treballant tots 

aquests mesos. Indica que la prioritat del govern seria una compra, perquè això permetria 

recuperar la situació inicial que hi havia davant d’un servei i, per tant, poder actuar amb més 

força en aquest sector. 
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Explica que la segona prioritat seria poder fer un rescat, perquè això permetria des del primer 

dia poder estar operant en el sector. Assenyala que, en el cas que això no fos possible i tenint en 

compte els estudis fets prèviament, es va veure que el camí més viable i més sostenible era la 

funerària pública. Constata que el que es demana ara és que sigui amb més presència pública.  

No està en contra de cap de les postures, però pensa que cal saber detectar quines seran viables i 

quines no. Per tant, diu que, si el consens és que cal operar des del sector públic, s’hauria de 

veure quines són les viables i escollir-les per tal de mantenir el consens que hi ha en el Plenari 

sobre el fet que cal actuar. 

Comenta que no sabria explicar a algú que es pogués comprar però que no es pogués obrir un 

tanatori. Es pregunta si es comprarà i no es farà mai més cap tanatori públic. Destaca que un dia 

sortir amb 6 sales és insuficient, i hi ha un altre dia en què no calen sales, però que, en canvi, es 

vol liberalitzar el sector. Constata que hi ha una sèrie de contradiccions constants de tots els 

grups, que només es posen d’acord en una cosa: que si ho proposa l’oposició hi estan tots 

d’acord, però si ho proposa el govern no hi estan d’acord. 

Pregunta quina contradicció hi ha a poder fer un rescat i alhora tenir un segon tanatori, és a dir, 

quina contradicció hi ha a fer una compra i a la vegada fer un nou tanatori. Pregunta que, si es 

vol liberalitzar, per què no es volen més sales. Per tant, diu que hi ha un moment que es perd i 

entén que el que s’està fent en aquesta sessió no és política, ja que la política és l’art de fer 

possible allò que és necessari. Demana, doncs, que es miri quines de les opcions són viables i 

que caldrà mantenir l’acord en les que siguin viables. 

Destaca que en aquesta sessió fins i tot s’han abstingut Ciutadans i el Partit Popular de fer una 

expropiació que proposa el Grup Municipal Demòcrata. Pensa que potser per això el Sr. Forn al 

principi feia l’advertiment dels expedients inicials. Constata que s’està proposant no tan sols 

que es remunicipalitzi, sinó que es rescindeixi abans el contracte i tot el benefici a futurs. 

Destaca que és la proposició més radical que s’ha fet en aquest Plenari i fins i tot la vol estudiar, 

però si no és possible demana que es doni una resposta a la ciutadania, que és el que més hauria 

de preocupar tots els grups. 

 

El Sr. FORN diu que el Sr. Badia ha fet una interpretació que no té res a veure amb el que ell 

havia dit. 

 

La Sra. RECASENS diu que tant el regidor Blanco com el Sr. Badia, que és un expert en 

remunicipalització, haurien de saber que no es pot remunicipalitzar una activitat que està 

completament liberalitzada. Per tant, aclareix que no parla de remunicipalitzar. Creu que tots els 

grups haurien de tenir clar el tema. 

Reconeix que en l’anterior mandat el seu Grup va intentar vendre el 15% de Mémora i, per tant, 

liberalitzar del tot i modificar les ordenances per realment trencar l’oligopoli existent i que 

augmentés la competència, que és amb el que està d’acord. Indica que el seu Grup ja hauria 

parat aquí, ja que volia liberalitzar i fer entrar la competència. 

Demana si amb els diners d’obrir un tanatori o dos o tres el govern s’ha plantejat canviar la 

política de subvencionar les famílies per poder facilitar el servei funerari i fer rendibles aquests 

diners. Creu que el Sr. Badia té un gran embolic, perquè tan aviat es planteja un operador públic 

amb 6 sales de vetlla a Montjuïc com es diu que es compraran les accions, que es faran 20 sales, 

o bé es parla de rescat.  

Finalment, agraeix els vots favorables per tal que es puguin estudiar més opcions. 

 

El Sr. BLANCO diu que no té prou temps per posar sobre la taula les contradiccions del discurs 

de la Sra. Recasens, però creu que són evidents només escoltant-la. Indica que, per descomptat, 

quan l’Ajuntament compra un tanatori que és de gestió privada i el converteix en gestió pública 

i fa un operador públic per prestar serveis municipals en aquest sector està municipalitzant un 
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servei. Diu que si la Sra. Recasens no ho vol anomenar amb aquesta paraula que no ho faci, 

però constata que és exactament això el que està proposant. Comenta que a Ciutadans li sembla 

que aquest acostament a les postures d’Esquerra Republicana de Catalunya és un acostament 

oportunista. 

 

La Sra. CAPDEVILA parla sense fer ús del micròfon. 

 

La Sra. ROVIRA aprofita els segons que té per dir que a partir d’ara vindrà ella a aquesta 

Comissió, i diu que està sorpresa que no se segueixin els torns com es fa a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports, que és on ha participat fins ara i on tot funciona correctament. 

Espera, doncs, que es compleixin els torns, ja que els han posat una pantalla. Demana també 

una mica d’ordre i respecte per a totes. 

 

La Sra. ANDRÉS creu que la situació que hi ha d’aquestes propostes que venen de l’oposició es 

deriva del fet que cap grup va donar suport a la proposta del govern de crear aquestes 6 sales. 

Aclareix que no hi ha cap incoherència per part del govern. Indica que a partir d’aquesta 

negativa cada grup ha anat fent la seva proposta per instal·lar-la. Destaca que hi ha hagut 

propostes tan estrambòtiques com rescatar una concessió, proposada per un grup que un parell 

d’anys enrere proposava justament el contrari, amb la idea de veure qui s’ho fica a la butxaca, 

quan creu que qui n’han de sortir beneficiats són els ciutadans. Diu que si cal fer rectificacions 

que es facin, però que s’ha de posar al servei dels ciutadans el que s’ha de fer. 

Constata que aquest és un discurs que uns anys enrere no existia i ara existeix. Per això 

considera que cal donar-hi resposta i no amagar-se darrere propostes que no són ni naturals en 

determinats grups. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco 

expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mulleras 

expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP i el Sr. Ardanuy 

expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

8.-  (M1519/6408) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal procedeixi a elaborar una auditoria independent 

respecte als comptes del PAMEM. Que prèvia aquesta elaboració s’elabori un informe pel 

Govern municipal donant raó del perquè del considerable dèficit del PAMEM en aquest 

mandat. Que així mateix es garanteixi als usuaris la continuïtat del PAMEM. 

 

El Sr. SIERRA explica que aquesta proposició és exactament la mateixa que va portar a la 

Comissió que no es va poder celebrar el mes anterior. Comenta que es tracta del fet que als 

funcionaris públics de l’Ajuntament de Barcelona se’ls mantingui la mútua, el PAMEM, a què 

en un primer moment se’ls obligava a entrar i a estar subscrits. 

Indica que en el transcurs del mandat s’ha produït una mala gestió d’aquesta institució i un 

dèficit desproporcionat a causa de la mala gestió pública del PAMEM. Assenyala que aquest 

ens té un dèficit de 22 milions d’euros. Destaca que una prestació que és molt més “barata” que 

la que es fa al CatSalut té un dèficit de 22 milions d’euros. Afirma que hi ha 30 metges d’aquest 

servei del PAMEM que han denunciat l’alcaldessa Colau per haver liquidat la mútua municipal 

i per haver vulnerat els seus drets. 
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Comenta que hi ha persones que han marxat del PAMEM mitjançant cartes i l’engany o fins i 

tot la coacció, perquè no els han donat cita per a la seva atenció mèdica ni el tractament mèdic 

que han de seguir prenent en alguns casos per determinades malalties. Considera que s’està 

maltractant més de 8.000 funcionaris públics que tenen un dret adquirit i reconegut. 

Manifesta que la proposta és senzilla: vol que hi hagi una auditoria independent dels comptes 

del PAMEM i que el govern municipal elabori un informe en què es donin les raons de per què 

hi ha un dèficit tan desproporcionat en la gestió del PAMEM, que arriba als 22 milions d’euros. 

Finalment, per tal de seguir preservant els drets dels funcionaris públics de l’Ajuntament de 

Barcelona, també demana que es garanteixi el manteniment d’aquests drets a tots els usuaris 

existents en el PAMEM. 

Arran d’unes botzines que sonen a l’exterior de la sala, recorda que el dia anterior hi va haver 

una manifestació en què van entrar molts funcionaris de l’Ajuntament a reclamar els seus drets, 

i pensa que ara també hi són i que faran el mateix. Igual que Esquerra Republicana de 

Catalunya, diu que el seu Grup també és portaveu de la ciutadania i del que pensen. 

Demana, doncs, que no es tanqui el PAMEM, que no es vulnerin els drets dels treballadors 

públics, que es mantingui i que es donin raons de per què hi ha aquest dèficit desproporcionat. 

 

El Sr. FORN farà una abstenció. Està d’acord amb la proposta que es fa d’elaborar una 

auditoria independent respecte als comptes del PAMEM. Creu que cal donar una explicació 

respecte al dèficit que s’ha generat de 22 milions d’euros. Per tant, considera que té tot el sentit 

que es faci aquesta auditoria. 

Tanmateix, no està d’acord, tal com s’expressa en aquesta proposta, amb el fet que es garanteixi 

la continuïtat del PAMEM tal com està escrita. Manifesta que el model del Grup Municipal 

Demòcrata és defensar un trànsit del PAMEM cap al CatSalut. Reconeix que cal decidir com 

s’ha de fer aquest trànsit, que hi ha un marge de negociació i que caldria trobar un equilibri 

entre el que són les demandes dels treballadors i l’objectiu que s’ha plantejat l’Ajuntament de 

Barcelona. 

Constata que el dia anterior es van posar en relleu les grans diferències entre els agents socials i 

el govern municipal. Comenta que el seu Grup ha demanat que s’insti el govern municipal a 

trobar una solució fins que no arribi el Plenari, on s’haurà d’aprovar definitivament aquesta 

desaparició del PAMEM. Demana que, si no és possible arribar a aquest acord, es retiri el punt 

de l’ordre del dia del Plenari. 

Reitera que per coherència amb el que va dir en un moment donat no pot acceptar aquesta 

segona part de la proposta, però insisteix que comparteix la primera part, que és la del dèficit i 

l’elaboració d’aquesta auditoria. 

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que el seu Grup mai no podrà estar en contra d’una auditoria 

externa. Indica que, a més, els mateixos funcionaris ho han demanat amb el suport dels 

sindicats, és a dir, de Comissions Obreres, d’UGT, el SAPOL, CGT i ASI. 

Assenyala que, si bé és cert que ERC està per una sanitat pública, gratuïta i de qualitat i que vol 

que tota la ciutadania accedeixi al sistema sanitari amb els mateixos drets, en aquest cas la 

qüestió no és tant aquesta com el fet de l’auditoria. 

Explica que ha passat el mateix que en altres ocasions, és a dir, que no s’han fet bé les coses, 

perquè les persones usuàries del PAMEM no han rebut tota la informació que es mereixien com 

a usuàries, cosa que està creant molta incertesa en un tema tan sensible i vital com la salut. Creu 

que s’hauria d’informar els usuaris i usuàries de com han de fer el tràmit per passar al Servei 

Català de la Salut, fer-ho clarament i fer-ho bé. Pensa que cal fer acompanyament a les persones 

grans, que perdran amb el canvi del PAMEM al CatSalut el seu referent de metge de tota la 

vida. Diu que es tracta de mantenir els especialistes dels pensionistes i els malalts crònics. 

Opina que s’han de poder mantenir tots els metges que es pugui, que els expedients han de ser 
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traspassats correctament i sense esforç per part dels usuaris i les usuàries. Entén que tot això no 

es pot fer d’un dia per l’altre. Per això insisteix que no s’està fent tan bé com s’hauria de fer. 

Creu que cal donar el temps suficient per fer correctament el traspàs, i no fer-lo a correcuita. 

Considera que s’ha d’informar bé els representants sindicals, que s’ha de parlar amb ells, ja que 

encara no tenen ni l’auditoria ni el conveni que es va signar.  

Comenta que, segons el govern, aquest conveni s’està treballant en un grup jurídic i econòmic 

de l’Ajuntament i la Generalitat. Pregunta si en aquest cas no hi tenen res a dir els representants 

sindicals. Considera que altre cop es demostra que el govern no és prou curós ni eficaç a l’hora 

de facilitar la participació, ni tan sols amb els treballadors de l’Ajuntament. 

No li queda gens clar aquest dèficit de 22 milions, que no sap si és un problema de gestió, ja 

que el 2011 el PAMEM va tenir un resultat positiu de 297.533,07 euros. 

En resum, està d’acord amb el traspàs i, per tant, no coincideix amb el grup proposant en aquest 

punt, però està d’acord amb el fet que es presenti aquesta auditoria independent, ja que és 

imprescindible i necessària. 

Per tots aquests motius s’abstindrà. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que el Grup Popular sempre ha mantingut una actitud de valorar 

el PAMEM, sobretot per als 8.600 usuaris, alguns en actiu i altres pensionistes. Constata que 

molts d’aquests usuaris tenen una gran confiança en els metges que fins ara els han portat i diu 

que qualsevol canvi suposa una alteració per part d’aquestes persones. Indica que sempre que 

ha tingut alguna conversa amb el govern ha demanat que això es faci amb un consens necessari 

per garantir aquesta tranquil·litat, tenint en compte que la confiança en el metge és cabdal, 

especialment en la gent gran. 

Respecte al dèficit del PAMEM, considera que és desorbitat. Comenta que, des que en 

l’anterior mandat es va aprovar a través d’un plenari assumir una part del deute del PAMEM, el 

PP sempre ha demanat explicacions de com podia ser que el 2011 hi hagués un benefici de 

297.000 euros i que després el 2012 comencés amb un dèficit de 588.000 euros, el 2015 amb un 

dèficit de 9 milions i del 2015 a l’actualitat, 22 milions d’euros. Considera que això és 

injustificable.  

Diu que ha valorat l’auditoria que es va penjar, que són uns treballs que s’estan fent a petició de 

la Comissió per veure i valorar aquest dèficit. Reconeix que una part del dèficit és perquè la 

Generalitat ha reduït les seves aportacions. Indica que el 2013 es van reduir les aportacions en 3 

milions i que progressivament s’han anat reduint les aportacions. Creu, doncs, que una part del 

dèficit és perquè es mantenen les despeses, i l’altra part és perquè es redueixen els ingressos. 

Opina, però, que cal analitzar-ho amb més deteniment, perquè només des de 2014 fins al 2016 

s’han reduït en 5 milions d’euros les aportacions tant de l’Ajuntament com de la Generalitat. 

Aclareix que l’Ajuntament ha mantingut la seva participació, però que la Generalitat l’ha anat 

reduint. Considera, doncs, que això no té cap sentit. 

Pregunta si la Generalitat està assumint la part del dèficit que li correspon pel 40% que té. Creu, 

doncs, que està bé que hi hagi una auditoria que analitzi veritablement el que ha passat i els 

motius pels quals s’ha produït aquest dèficit. Pensa, doncs, que hi ha d’haver més transparència. 

Quant a l’últim punt, manifesta que el Partit Popular vol que es mantingui el PAMEM sempre 

que no hi hagi un acord amb tots. Demana que abans que el punt arribi al Ple el govern arribi a 

un acord perquè tothom estigui satisfet amb el traspàs al CatSalut. 

 

La Sra. ROVIRA considera que hi ha tres qüestions: els usuaris del PAMEM, els centres que el 

PAMEM continua gestionant i el fet de l’auditoria, que entén que és necessària. 

Pel que fa al primer punt, indica que els funcionaris municipals més antics estaven adscrits al 

PAMEM com a mútua, igual que altres professions estan adscrites a altres mútues i els seus 

familiars també. Assenyala que el govern municipal, juntament amb la Generalitat, ara traspassa 
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tots els funcionaris que tenien PAMEM al Servei Català de la Salut i passen a tenir les mateixes 

prestacions que tothom en la sanitat pública. Pensa que això és positiu. 

Diu que cal tenir en compte que el PAMEM encara continua com a ens i continua gestionant 

centres de primària, com ara el CAP Larrard, el CUAP de Gràcia, el CAP Vila Olímpica i el 

CAP de la Barceloneta, cosa que la CUP no comparteix. Està, doncs, d’acord amb el fet que les 

treballadores i les usuàries del PAMEM passin al CatSalut, però no comparteix que els centres 

que estan gestionats pel PAMEM continuïn gestionats de manera privada. 

Creu que cal fer una auditoria d’aquests gairebé 23 milions d’euros que ara mateix assumirien 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Posa en qüestió que això es faci sense haver vist 

prèviament com és que s’ha produït aquest dèficit. 

Posa de manifest que mutualitats com el PAMEM no tan sols donaven lloc a un doble sistema 

sanitari, sinó que sovint no comptaven amb un veritable servei d’atenció primària. Diu que la 

CUP valora l’atenció primària i creu que és fonamental. Pensa que el model sanitari ha de ser 

un sistema centrat en la salut pública, en la salut personal, social i laboral i no tan sols en 

l’absència de malalties. Per aquesta raó considera que calen més recursos econòmics i 

professionals per a aquesta atenció primària. 

Entén que hi haurà un seguiment regular i sistemàtic del procés de transició durant els pròxims 

3 mesos per garantir que totes les usuàries del PAMEM passin a estar realment a càrrec del 

Servei Català de la Salut. Per tant, com que la CUP defensa un sistema de sanitat de provisió, 

titularitat i gestió totalment públics i per tal d’evitar el lucre amb el que entén que és un dret, 

votarà en contra d’aquesta proposta, malgrat que comparteix que calgui una auditoria 

independent per veure com s’han de pagar o si s’han de pagar aquests 23 milions d’euros de 

dèficit, que entén que potser no els ha d’assumir ni la Generalitat ni l’Ajuntament. 

 

El Sr. ARDANUY avança que votarà favorablement a la proposició, entenent que elaborar una 

auditoria independent sobre els comptes del PAMEM és necessari. 

D’altra banda, posa de manifest que hi ha una situació de complexitat que farà que 

l’Ajuntament hagi de treballar més amb els representants sindicals perquè aquesta transició, si 

s’ha de produir, sigui amb la màxima informació possible. És conscient que qualsevol tema 

relacionat amb l’atenció sanitària sempre té un element de molta sensibilitat i, per tant, pensa 

que aquí caldrà, per part de l’Ajuntament, posar tots els esforços per ser comunicativament més 

propers i intentar arribar a un acord més satisfactori amb totes les parts. Aclareix que caldrà 

donar més informació als funcionaris que estiguin en aquesta mutualitat. 

 

La Sra. ANDRÉS vol recordar una mica què és el PAMEM, ja que se’n parla de manera tan 

genèrica, inconcreta, imprecisa i faltada de rigor. 

Explica, doncs, que el 1990 es va aprovar la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya i es va 

crear el Servei Català de la Salut. Afegeix que el 1993 hi havia un decret que establia la 

integració en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració local. 

Comenta que, a partir d’aquí, el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va acordar continuar 

prestant serveis a través del PAMEM als funcionaris actius i passius que ho volguessin. Indica 

que a partir d’aquell moment l’Ajuntament es va fer càrrec dels actius i la Generalitat dels 

passius, i que és així com va néixer el PAMEM. Reitera, per tant, que el PAMEM neix per una 

voluntat del Plenari. 

Destaca que fins al 2011 el PAMEM no tenia resultats negatius, i afegeix que el 2011 va acabar 

amb un superàvit de 200.000 euros. Assenyala que és el 2016 quan hi ha un dèficit de 22 

milions d’euros. Pensa que cal aclarir entre tots el motiu d’aquest dèficit. Per tant, està d’acord 

amb aquestes auditories. 

No comparteix, però, la segona part de la proposició, la de mantenir el règim sí o sí abans de 

saber el resultat d’aquestes auditories i què li costa a l’Ajuntament. Comenta que, de moment, 
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per finançar aquest dèficit, l’Ajuntament ha aportat un 66% del deute, o sigui, 18 milions 

d’euros per mantenir aquest sistema. Pensa que cal veure què representa per a tots plegats 

perquè no és cert que quedin desatesos assistencialment aquests funcionaris, sinó que passen al 

règim general de la Seguretat Social, com tothom. No acceptarà, doncs, que es digui que se’ls 

deixa desatesos pel fet de passar al règim general d’assistència sanitària universal, ja que és un 

sistema en què creu i que defensa pels professionals que treballen a la sanitat, pels esforços que 

dediquen tots els ciutadans amb els seus impostos a mantenir el sistema i perquè té qualitat. 

Destaca, doncs, que aquests funcionaris no queden en la indigència ni queden fora ni desatesos 

ni malmesos. Diu que s’ha tingut molta cura de preservar els casos que realment necessiten una 

assistència especial, com ara les grans invalideses o situacions complexes que requereixen 

continuïtat amb el seu metge habitual, encara que no sigui del sistema sanitari públic. Informa 

que hi ha un sistema d’acompanyament que el seu Grup ha demanat fins al 31 de desembre i 

també atenció individualitzada. Indica que, a més, se’ls porta la targeta personalment si no 

poden fer el tràmit. 

 

La Sra. TARAFA constata que aquesta proposició de Ciutadans té dues parts: la part de 

l’auditoria i la part de demanar que no s’aturi el procés d’integració del PAMEM. Indica que 

s’ha tirat endavant aquest procés no en dos mesos ni en tres ni de manera inesperada, sinó que 

fa dos anys que es treballa i es posa en marxa aquest tema juntament amb la Generalitat i 

diferents agents de l’Ajuntament des dels primers mesos d’entrar en el mandat. 

Considera que és important saber que aquesta és una decisió acordada prèviament amb la 

Generalitat, però que no es vol fer de qualsevol manera. Comenta, doncs, que s’està fent un 

procés d’acompanyament durant tots aquests mesos que durarà fins al 30 de setembre i en 

alguns aspectes durarà més enllà del 30 de setembre. 

Explica que les raons per les quals es tira endavant aquest acord o la finalització de la part 

mutualista del PAMEM són, en primer lloc, perquè el seu Grup pensa de veritat que es millora 

la qualitat assistencial de les persones que formen part del PAMEM. Diu que, si es creu en la 

sanitat pública i el sistema nacional de salut, cal creure que hi ha una millora en la qualitat 

assistencial. En segon lloc, indica que el PAMEM és una entitat que el 30 de setembre tindrà un 

deute de 22,9 milions que no ha generat l’Ajuntament. Assenyala que fa 15 anys que es vol 

tancar el PAMEM, i diu que ningú ha fet aquest pas i ningú estava tan preocupat per aquest 

deute que fa més de 4 anys que té el PAMEM. 

Pensa que és important tenir un informe penjat, previ a l’auditoria, de com s’ha anat generant 

aquest dèficit. Aclareix que aquest dèficit no es genera amb l’entrada del nou govern a 

l’Ajuntament de Barcelona, ans al contrari, ja que en només veure algunes qüestions que hi 

havia al PAMEM va demanar una auditoria. 

Tot i això, és conscient que un tema com aquest genera pors i inquietuds i desacords. Indica que 

a partir de llavors s’ha intentat posar sobre la taula una maquinària important, en què s’han fet 

20 sessions informatives a tots els pensionistes i treballadors de l’Ajuntament, a les quals han 

assistit 1.050 persones, i 5.650 trucades fetes o rebudes en un servei d’atenció ciutadana que 

fixa el PAMEM. Informa que 394 persones que no ho havien d’haver fet encara ja han demanat 

passar al CatSalut. Explica que s’ha posat sobre la taula una comissió de seguiment en què 

durant tots aquests mesos es podran anar rebent aquells casos més complexos. Comenta que el 

govern s’ha assegut amb els sindicats i amb els diferents agents i usuaris, i diu que també s’han 

fet sessions informatives i que el 90% de les qüestions han estat recollides. Anuncia que els 

usuaris rebran a casa la targeta sanitària, que als pensionistes no els caldrà la targeta sanitària 

perquè funcionaran amb la del PAMEM, que els metges funcionaran fins al 30 de setembre, etc. 

Pel que fa a l’auditoria, hi està d’acord. Explica que el govern ja va demanar una auditoria 

operativa que ha fet l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de 

Barcelona. Informa que al web hi ha penjat l’esborrany primer d’aquesta auditoria, en què 
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s’explica aquesta generació d’aquest dèficit i algunes males praxis. Diu que quan es tingui 

l’auditoria operativa definitiva es comentarà i es pot presentar en una sessió de la Comissió. 

Per tot això votarà en contra de la proposició. 

 

El Sr. SIERRA lamenta que no s’aprovi aquesta proposició perquè en l’esperit de les 

abstencions i dels vots en contra hi ha un acord sobre la primera part i es dedueix que, esperant 

el resultat d’aquesta primera part, es prendrà una decisió. Tanmateix, destaca que es portarà al 

Plenari deixar desatesos els usuaris del PAMEM.  

Manifesta que està a favor de mantenir el PAMEM perquè hi ha molts usuaris als quals no es 

fan proves diagnòstiques perquè els diuen que tancaran i ja no donen cites. Destaca que hi ha 30 

metges que han denunciat l’Ajuntament, perquè hi ha persones que necessiten que els seus 

historials vagin al CatSalut. Admet que hi ha un servei sanitari públic i universal que creu que 

és de qualitat i es pot millorar, però es queixa que aquests usuaris no tindran el seu historial allà.  

Constata que, si a la Sra. Tarafa i a la Sra. Andrés els sembla que una auditoria feta pel mateix 

Ajuntament és independent, tenen un concepte diferent del que és una auditoria independent. 

Espera que en el Plenari la Sra. Andrés i la Sra. Tarafa votin en conseqüència amb el que 

acaben de dir. Diu que ni la Sra. Andrés ni la Sra. Tarafa tenen temps ja, però intencionadament 

les cita perquè la presidenta els doni un minut i donin explicacions de tot això. Demana que es 

retiri el punt de l’ordre del dia, que s’arribi a un acord amb els usuaris del PAMEM i amb els 

agents socials, a l’espera dels resultats d’aquesta auditoria que tots els grups han compartit. 

 

El Sr. FORN pregunta a la Sra. Tarafa, si tot s’ha fet tan bé i tot és tan perfecte, per què hi ha 

aquest desacord tan gran amb els agents socials. Pensa que el govern no acaba d’explicar alguna 

cosa. Reitera la petició que en el temps que queda fins al 30 de juny, el dia del Plenari, s’intenti 

buscar una solució i que si aquesta solució no es pot trobar es donin més temps i que es retiri 

del punt de l’ordre del dia l’eliminació del PAMEM a l’Ajuntament. 

 

El Sr. SIERRA diu que quan es fa una referència i és personal, segons el Reglament i els acords 

de la Junta de Portaveus, la persona al·ludida té un minut per respondre si volen. 

 

La presidenta aclareix que si la persona al·ludida esgota el temps aquest minut no existeix. 

 

El Sr. SIERRA li diu a la Sra. Tarafa que el PAMEM tenia beneficis i que va tenir dèficit en el 

mandat anterior, però que s’ha desorbitat i ha patit una mala gestió des que ha arribat el nou 

govern. 

 

El Sr. Badia expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del 

PSC, el Sr. Forn expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el 

vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa l’abstenció d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot 

favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el 

seu vot favorable. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/6412) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia pel qual s’estableixen les direccions 

que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d’impuls del 

Reglament del personal directiu (S1/D/2017-2010 de 4 d’abril, publicat a la Gaseta Municipal 

de 3 de maig de 2017). 
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El Sr. CORONAS demana que es deixi sense efecte el Decret d’alcaldia pel qual s’estableixen 

les direccions que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris. 

Explica que en aquest decret es fixen algunes direccions que poden ser ocupades per titulars que 

no tinguin la consideració de funcionaris. Indica que concretament hi ha un criteri que li sembla 

rellevant i que diu: «Aquelles direccions que tenen un caràcter estratègic i puntual i que estan 

directament relacionades amb el projecte polític del govern municipal i que, a més, requereixen 

una experiència concreta en un camp professional que fa possible assolir les funcions que té 

assignades el lloc directiu corresponent.» Considera que això és un primer tall ideològic. 

A banda d’això, té alguns dubtes, com ara si hi ha previst fer un pla de formació per als 

funcionaris de cara a poder promocionar-se i si el govern està segur que amb els coneixements 

de la gent del consistori no es podrien cobrir aquestes places. 

Explica que la Carta municipal diu que l’alta direcció serà funcionària, si no és que l’alcaldia 

determina, per característiques específiques de les seves funcions, que no tingui la condició de 

funcionari. Es tem que la pràctica va de la manera següent: primer, es tria el candidat; en segon 

lloc, es té el decret d’alcaldia a mida per crear el lloc adaptat a aquest candidat, i després es fa 

un simulacre de procés, i així ja es té el no funcionari o laboral ocupant un lloc de direcció que 

encaixa perfectament amb el projecte polític del govern municipal. 

Manifesta que a l’Ajuntament és impossible determinar quants gerents o alts directius hi ha, o 

en tot cas és una determinació momentània, perquè per decret d’alcaldia en qualsevol moment 

es poden crear llocs nous de director o de gerent, sense cap tipus de justificació organitzativa o 

estructural, i sota el paraigua de l’ambigüitat de la confusió normativa. 

Conclou, doncs, que no existeix una relació de llocs de treball, cosa que comporta la 

provisionalitat dels nomenaments d’aquests llocs de treball i la impossibilitat de la carrera 

professional dels funcionaris públics. 

Considera que la gerencialització de l’Ajuntament de Barcelona ha estat mal implementada i ha 

generat greus problemes de parcialitat i de manca de professionalitat. Per tant, pensa que caldria 

estudiar la manera, almenys temporalment, de suspendre el model gerencial. 

Vol deixar ben clar que això va d’ètica i també va de drets laborals, perquè considera que colar 

per la porta del darrere personal o direccions amb un caràcter de personal eventual, a part de 

lleig, també és tallar la carrera professional dels funcionaris. 

 

El Sr. FORN comenta que la modificació de la Carta municipal que es va fer el 2014, aprovada 

amb el suport de tots els partits de l’Ajuntament i del Parlament de Catalunya, ja deixava la 

porta oberta al fet que entre el personal directiu i d’alta direcció fos possible incorporar 

directius no funcionaris. 

Explica que això comportava l’aprovació d’un reglament que regulés de manera global la 

funció directiva a l’Ajuntament. Diu que aquest reglament estava molt avançat i pocs mesos 

enrere el govern va acceptar un prec del Grup Municipal Demòcrata pel qual es comprometia a 

presentar aquest reglament a partir de la feina feta. Pensa que el Sr. Badia potser podrà informa 

de com està aquest tema. 

Indica que en el decret d’abril de 2017 es fixen els criteris per determinar quins llocs directius 

poden ser ocupats per titulars que siguin funcionaris, de manera que es passa d’una regulació en 

la part expositiva a una regulació en la part dispositiva.  

Vol fer algunes observacions als criteris que es fixen. En primer lloc, assenyala que es parla de 

direccions les funcions de les quals facin referència a disciplines noves o emergents per a les 

quals no es disposi dels tècnics especialitzats en la plantilla municipal actual fins que es disposi 

de personal municipal format a l’Ajuntament de Barcelona. Diu que en aquest cas li fa por que 

es confongui la funció directiva amb una funció tècnica especialitzada, perquè una persona pot 

ser un bon tècnic i un nefast directiu. Indica que la funció directiva fa referència a competències 

i experiència, tal com diu la Carta municipal. Manifesta que aquesta observació també seria 
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aplicable en el punt b, quan parla de direccions i funcions que facin referència a especialitats 

tècniques molt singulars. 

Afegeix que el punt que el preocupa més és el punt c, perquè parla de direccions que tenen un 

caràcter estratègic i puntual. Diu que semblaria contradictori parlar d’estratègic i puntual, ja que 

si és estratègic s’entén que és a mitjà o llarg termini, i que no és puntual. Per tant, creu que això 

és un error. Assenyala que el punt també parla de direccions que estiguin directament 

relacionades amb el projecte polític del govern municipal i que requereixin una experiència 

concreta en un camp professional que fa possible assolir les funcions que té assignat el lloc 

directiu corresponent. Pensa que en aquest cas, quan diu que estigui relacionat amb el projecte 

polític del govern municipal, s’està entrant en un terreny que està més a prop del personal 

eventual de confiança política que no de la funció d’un directiu professional, on ha d’existir la 

confiança, però basada no en el projecte polític, que seria un eventual, sinó en la confiança 

professional, en la competència i en l’experiència. 

Per tant, creu que aquest decret, en lloc d’aclarir, enreda més i que obre la porta al fet que en 

puguin formar part gent que té més perfil d’eventual que no pas de personal directiu. 

Votarà, doncs, a favor d’aquesta proposició. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que Ciutadans no comparteix la política de contractació de càrrecs 

directius del govern. Diu que el govern ha donat molts titulars i ha rebut adjectius poc amables. 

Per part seva considera que ha estat una política improvisada i sense cap rigor. Opina que el 

mínim que s’ha d’exigir en el nomenament a directius és que es faci de manera transparent, 

segons mèrits, capacitats i sense interferir l’organització de funcionaris de la institució, cosa que 

pensa que no s’està fent. 

Reconeix que la Carta municipal dona potestat a l’alcaldessa per decidir quins càrrecs directius 

han de ser funcionaris i quins no, però troba que queda clar que aquesta atribució de funcions 

no es pot entendre com una qüestió de caprici o d’interès partidista. Opina que no pot ser que en 

un moment sí que calgui ser funcionari i al moment següent ja no faci falta en funció de si hi ha 

la persona afí a Barcelona en Comú entre els funcionaris o no hi és. Pensa que això no és just ni 

seriós ni ètic.  

Recorda que el 2015 l’alcaldessa va fer un decret en què deia quins càrrecs d’alta direcció 

havien de ser funcionaris i quins no. Comenta que el 2017 la Sra. Colau ho ha canviat. Per això 

no sap gaire bé quin és el rigor, ja que en dos anys ha canviat de criteri en aquest cas. 

Afegeix que hi ha coses del nou decret que no entén, perquè hi ha punts en què es dona a 

entendre que algunes persones que han accedit a càrrecs directius sense ser funcionaris ara es 

convertiran en funcionaris amb no se sap quin mecanisme. Pensa, doncs, que el decret no està 

ben redactat. 

Per aquests motius votarà favorablement la proposició, en el sentit que cal canviar la forma de 

treballar. Creu que no es pot continuar així, i per això proposa fer una anàlisi rigorosa dels 

perfils dels càrrecs directius de l’Ajuntament i que s’arribi a un acord de consens el més ampli 

possible per definir la forma de gestionar aquests càrrecs directius. Pensa que és una qüestió 

que cal aclarir i gestionar amb transparència per respecte a la ciutadania, als funcionaris i a la 

institució. 

 

La Sra. ESTELLER diu que el Partit Popular sempre ha defensat la carrera professional i que la 

designació dels executius i alts càrrecs sigui d’acord amb els principis de publicitat i 

concurrència. 

Admet que la Carta municipal en el seu article 52 estableix que les direccions que desenvolupin 

funcions més específiques poden ser exercides per personal no funcionari, però diu que aquesta 

designació és de caràcter potestatiu i no es pot tancar la porta als funcionaris, perquè se’ls ha de 

donar l’oportunitat, encara que siguin activitats emergents, de poder optar a aquest lloc. 
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Recorda que el 2015 el govern va fer un decret que va corregir molt a la baixa, i diu que per 

això el PP va ser crític en aquell moment. Comenta que llavors s’establien 35 direccions 

ocupades per titulars que no tenien la categoria de funcionaris. Es queixa que el Grup Popular 

va demanar l’11 d’abril accés als expedients i que encara no hi ha pogut accedir. No ha pogut 

analitzar, doncs, aquestes concurrències de mèrit, capacitat i el mateix procediment. 

D’altra banda, entén que el govern confon la competència i la confiança política amb la 

confiança professional. Considera que cal fer prevaldre la confiança i la competència 

professionals, i no la política. 

Per això votarà a favor d’aquesta proposta, perquè entén que els funcionaris han de poder optar 

i accedir també a aquestes disciplines, perquè pensa que és important que es defensi l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic. Diu que una de les qüestions que valora en aquest decret és que es fa, 

de l’excepció, la norma, i considera que això no pot ser. Entén que hi ha casos puntuals, 

excepcionals, que s’han de tractar d’acord amb aquesta naturalesa, però que no es pot 

generalitzar. 

 

La Sra. ROVIRA entén que ERC demana l’anul·lació d’un decret que n’esmena un d’anterior 

que ja establia quines havien de ser les direccions de l’estructura municipal que podien ser 

ocupades per personal no funcionari. Entén que l’alcaldessa ha signat un decret no per establir 

criteris, sinó per ratificar que ja està fet, perquè els directors externs ja són a lloc i entén que ara 

se’ls vol protegir, cosa que no comparteix. 

Considera que el nomenament de professionals externs per als llocs directius de l’administració 

no és una bona pràctica ni tampoc és un recurs inevitable. No entén que des del mateix govern 

es desenvolupin aquestes pràctiques. 

Pensa que no és una bona pràctica perquè per tenir experiència en l’àmbit professional que es 

demana han de tenir relacions prèvies amb les empreses del sector i entén que tindran 

ambicions que voldran satisfer en les empreses d’aquest sector quan acabin la seva etapa de 

directiu polític. De fet, diu que la realitat mostra que això ha estat així històricament i que, per 

tant, no és una suspicàcia, sinó una evidència. 

Comenta que, mentre dura l’etapa de directiu públic, els professionals en qüestió viuen amb la 

possible temptació constant de fer favors en forma d’adjudicacions de contractes avantatjoses i 

la por de no arribar a emprenyar cap empresa referent del sector dictaminant incompliments i 

establint sancions quan es produeixen. Entén que això és un perill públic evident i que cal posar 

totes les mesures preventives perquè això no passi. Considera que l’administració pública 

requereix independència per exercir les seves funcions. Diu que la independència no tan sols es 

garanteix quan va associada al compromís amb la funció pública, sinó que també representa que 

és la característica dels funcionaris. Assenyala que aquesta reflexió no val només per als nivells 

executius de director, que sembla que és l’objecte del decret de què es parla, sinó per als nivells 

de gerent o de director general d’empresa pública, que sembla que ja es dona per fet que està 

més enllà de qualsevol restricció per al seu nomenament. Recorda que això ja ho va criticar 

també en el primer Plenari d’aquesta legislatura. 

Considera que l’Ajuntament i el conjunt de les administracions de l’Estat tenen un problema 

seriós amb la gestió del seu personal directiu. Destaca que sistemàticament són nomenats 

directors generals i directors de corporacions dels partits o de la màfia local per garantir que el 

creixent percentatge dels pressupostos públics que es destinen a contractacions d’empreses 

vagin a uns patrocinadors concrets. Pregunta d’on creuen que ve l’allau de casos de corrupció. 

Entén que no és per art de màgia, sinó que això passa perquè no es fan les mesures preventives 

necessàries perquè això no succeeixi. 

Opina que es manté un sistema de gestió a les administracions que promou el naixement 

d’aquesta corrupció. Entén que això s’hauria d’haver evitat, i més en un dia on s’està duent a 

terme la tramitació d’un codi de bones pràctiques. 
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Per això votarà a favor d’aquesta proposició. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia que s’abstindrà. Entén que la Carta municipal dona peu als 

nomenaments de directius i explica el procediment d’aquests nomenaments. Opina que 

segurament aquest procediment s’hauria de fer d’una altra manera i poder tenir un debat a fons 

sobre la funció pública i la funció directiva del consistori. Pensa que el nomenament de 

directius s’ha de fonamentar en la transparència, en l’eficàcia, en l’eficiència i en la 

competència professional. Creu que també cal posar èmfasi en el fet que els quadres directius 

de l’Ajuntament han de ser professionals íntegres, però pensa que no pel fet de ser funcionaris 

deixaran de ser-ho i a la inversa. Pensa que en aquest cas caldria desenvolupar més a fons de 

manera pautada, dialogada, aquesta reglamentació de nomenaments i no deixar cap tipus 

d’ambigüitat en aquests espais. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que la Carta municipal atorga aquesta potestat a l’alcaldessa. Reconeix 

que potser el decret no té el redactat més esclaridor, sinó que dona peu a entendre que no són 

llocs de direcció, sinó eventuals. Opina que el redactat no és gaire acurat ni afortunat. Però diu 

que per portar a terme les tasques que formen part del programa d’acció municipal es necessita 

organització i gestió, i afegeix que algunes tasques determinades requereixen uns perfils amb 

unes habilitats, coneixements i preparacions que de vegades es troben més en perfils adients que 

no en funcionaris. Matisa que això no vol dir que els funcionaris de l’Ajuntament no les tinguin, 

sinó que de vegades es pugui triar el perfil amb les habilitats, competències i preparació i 

experiència que més aportin per a l’eficàcia i eficiència en la gestió pública. 

Destaca que no és el cas generalitzat de l’Ajuntament de Barcelona, que té 186 directius, sinó 

que es tracta de 13 d’aquests 186 directius. No accepta de cap manera, doncs, que es parli de la 

manca de professionalitat de les gerències a què ha fet referència el Sr. Coronas ni pensa que 13 

directius que estan escollits per concurs públic i dels quals es valoren les competències, 

habilitats i experiència formin part de cap màfia. Li sembla una actitud de falta d’ètica per part 

del regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

El Sr. BADIA mostra la perplexitat perquè si alguna cosa ha passat en aquest mandat és que 

s’ha posat fi a la discrecionalitat, a l’opacitat, al nomenament via decret i s’ha establert un 

mecanisme de selecció i de promoció. Indica que de les 35 direccions que es van fer moltes van 

ser ocupades per funcionaris. Per tant, no sap de quin simulacre es parla. Especifica que el que 

permet la llei és que es puguin cobrir algunes places amb personal no funcionari o funcionari. 

Destaca que quan s’han obert aquestes places algunes les han guanyat funcionaris. 

Destaca que s’ha passat de més de 50 places a 13 i que, per tant, s’ha reduït un 75%. Ressalta, 

doncs, que l’aposta pel funcionariat a l’Ajuntament és inequívoca. Demana que el Sr. Coronas li 

digui una direcció d’aquestes 13, que ja existien en el passat, que consideri incorrecte poder-la 

obrir a personal funcionari i no funcionari. Remarca que, a més, hi ha hagut concurrència, 

publicitat i selecció i que fins i tot quan s’han obert places a funcionaris i no funcionaris moltes 

les han guanyades funcionaris. Pregunta si es demana que s’eliminin tots els decrets i es torni al 

model anterior. Manifesta que no pot votar a favor d’això, perquè es demana que es facin 3 

passos enrere. Diu que, si es vol modificar alguna part del decret, està obert a treballar-ho i 

modificar alguna expressió que potser no és idònia. Però no està d’acord a fer 3 passos enrere 

quan s’estan fent 3 passos endavant, per la transparència, per la claredat i per l’aposta pel 

funcionariat. 

 

El Sr. CORONAS diu que li queda clar que el govern és transparentment sectari. Considera que 

una virtut del govern és que no se n’amaga. 
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Destaca que el govern d’Ada Colau s’ha inventat els processos públics per cobrir les places que 

sempre o gairebé sempre guanyen els seus. Es pregunta què passa entre el primer decret i el 

segon i si pot ser que la successió de directius, aquesta mena de sindicat de directius, conscient 

de la dubtosa legalitat, posés el crit al cel i acabessin fent un repartiment d’aquests per a tu i 

aquests per a mi. Remarca que no és una afirmació, sinó una pregunta. 

Diu que posarà dos exemples. En primer lloc, pregunta si la direcció de l’Oficina de la Gerència 

Municipal no pot ser ocupada per un funcionari, perquè ara és la mà dreta del gerent Sr. Jordi 

Martí, que abans era la seva cap de gabinet i que també ho va ser de l’exalcalde Pasqual 

Maragall. En segon lloc, pregunta si la direcció de comunicació de la Gerència de Recursos no 

pot ser ocupada per un funcionari tampoc.  

A continuació, destaca altres noms, com ara Òscar Abril, del sector cultural i de la innovació, 

número 33 de la llista de Barcelona en Comú, que va ser guanyador entre 22 candidats; David 

Llistar, membre de Barcelona en Comú i ara director de Serveis de Justícia Global i Cooperació 

Internacional, que va ser guanyador entre 16 candidats; Davide Malmusi, director de Serveis de 

Salut, extreballador de l’Agència Pública de Salut i sol·licitant de vot per Barcelona en Comú; 

Aida Guillén, directora de Drets de Ciutadania i Immigració, abans del DESC, amb l’alcaldessa 

Ada Colau, amb el Sr. Pisarello i el Sr. Montaner, que va ser escollida entre 21 aspirants; Ester 

Vidal, directora de Serveis d’Economia Social i Solidària, juntament amb el comissionat de 

l’àrea, Jordi Via, va crear la Fundació de Cooperatives de Catalunya, que va ser triada entre 15 

candidats.  

Diu que es pot parlar de codis ètics i de fer normes perquè tothom queda molt bé, però pensa 

que el problema està en si un s’ho creu o no s’ho creu, i opina que aquest govern no s’ho creu. 

Diu que l’argumentari del PSC l’entén, tot indicant que Barcelona en Comú sempre els havia 

definit com una casta, però que Barcelona en Comú va arribar al govern amb la intenció de 

canviar-ho tot, o això és el que deien, i s’han convertit en la nova casta municipal, a més de 

mostrar un sectarisme ideològic. Destaca que el govern de Barcelona en Comú ha fet un decret 

a mida per nomenar els amics i els afins. 

 

El Sr. ALONSO insisteix que no es pot continuar així, posant en qüestió tots els directius. Pensa 

que cal arribar a un acord de consens entre tots els grups polítics per tenir un model de gestió 

que deixi a tothom tranquil, independentment del govern de torn que hi hagi cada legislatura. 

Per això anima els grups a buscar un consens per refer aquest decret i buscar unes normes clares 

que satisfacin a tothom. 

 

La Sra. ESTELLER declara que vol la màxima transparència, claredat, que els llocs estiguin 

ocupats pels funcionaris i que hi hagi una claredat de tots els llocs en què la Carta dona obertura 

al fet que siguin ocupats per no funcionaris, que creu que també haurien de poder ser ocupats 

per funcionaris. Es queixa que no tots aquests llocs han de ser limitats només a persones 

externes. 

També demana que el govern doni accés als expedients que el PP va demanar un any enrere. 

Especifica que va demanar accedir als expedients dels concursos que es van fer i encara no hi 

ha tingut accés.  

 

El Sr. ARDANUY diu que en els processos de nomenament caldria intentar generar més 

processos de transparència i de contrarestar aquests perfils. 

 

La Sra. ANDRÉS li diu al Sr. Coronas que no li donarà resposta perquè ERC sembla que va de 

nou, però ha governat a l’Ajuntament i a la Generalitat, i opina que estan en un altre moment. 

Afegeix que el Sr. Coronas no aconseguirà que digui que totes aquestes persones que ha 

esmentat no són professionals, no tenen competències, no tenen habilitats, no tenen experiència 
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i coneixement per desenvolupar els seus llocs de treball en una concurrència pública que hi va 

haver. 

Reitera que són 13 directius i que la Carta municipal habilita l’alcaldessa per definir aquests 

llocs de treball. Diu que no és cap il·legalitat. Indica que si el Sr. Coronas vol continuar per 

aquesta línia de foradar l’acció de govern per aquesta via en comptes d’altres que són les que 

realment interessen als ciutadans és la seva opció. 

 

El Sr. BADIA explica que el primer decret es va fer a l’octubre, just quan Barcelona en Comú 

va entrar al govern i que, per tant, calia fer un primer dimensionament que amb posterioritat 

s’ha anat treballant per tal d’afinar-ho i per tal de defensar, d’una banda, l’aposta pel 

funcionariat i, de l’altra, clarificar els procediments. Conclou que s’han fet passos endavant. 

Diu que si el Sr. Coronas intenta dir que l’afinitat política anul·la un currículum professional no 

l’hi trobarà, perquè llavors hauria de començar a demanar a tots els directius si estan afiliats a 

algun partit polític i a partir d’aquí iniciar el desprestigi que fa el regidor d’ERC sobre carreres 

professionals de les persones. Indica que si el Sr. Coronas vol facilitar tots els directius que 

tenen carnet d’Esquerra Republicana de Catalunya per posar-los a la palestra i començar 

l’escarni públic no és el camí on el trobarà. El sobta la proposta d’Esquerra Republicana de 

Catalunya perquè justament ERC ha governat a l’Ajuntament de Barcelona i ha nomenat 

directius a dit per decret d’alcaldia. 

 

El Sr. CORONAS diu que això sembla allò de «consejos vendo que para mí no tengo». 

Especifica que no parla de legalitat, sinó d’ètica, que són coses diferents. Destaca que la 

legalitat i l’ètica no sempre van juntes, però diu que si l’ètica no va per endavant la legalitat no 

es canviarà mai. 

Remarca que això són decrets d’alcaldia. Matisa que no desprestigia persones i que no dubta 

dels currículums professionals de tota aquesta gent, sinó que ho posa com a exemple clar de 

quina és la tendència ideològica a l’hora de triar les persones i que això es posa per endavant. 

Desconeix exactament els currículums de tots els participants, però aclareix que no desprestigia 

aquestes persones, sinó el govern. 

 

El Sr. Badia expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del 

PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i 

el Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/6418) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a crear una comissió amb representants dels 

diferents Grups Municipals per estudiar la creació i posada en funcionament del cos auxiliar de 

la Guàrdia Urbana, d’acord amb la Carta Municipal i la Llei 1/2006 del règim especial de 

Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER explica que el Grup Popular demana al govern que creï una comissió amb 

representants dels diferents grups polítics per estudiar la creació i posada en funcionament d’un 

cos auxiliar de la Guàrdia Urbana d’acord amb el que estableix la Carta municipal. 

Comenta que presenta aquesta proposta perquè considera que cal obrir un debat entre tots sobre 

les funcions d’assistència i suport al Cos de la Guàrdia Urbana, tal com estableix la Carta 

municipal, que diu que la Guàrdia Urbana pot disposar d’un cos auxiliar. Indica que aquest cos 
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auxiliar alliberaria la Guàrdia Urbana de moltes de les funcions que actualment fa, que li 

permetria dedicar-se a les funcions de seguretat i que hi podria haver més presència de Guàrdia 

Urbana als barris perquè estarien lliures de fer unes funcions que fins ara tenen encomanades. 

Especifica que aquestes funcions serien, per exemple, ordenar i senyalitzar, dirigir el trànsit de 

la ciutat, controlar l’aparcament i parades a la via pública. Comenta que hi ha 300 vigilants a la 

via pública que fan aquestes funcions. Diu que també podrien fer funcions d’agents cívics, que 

n’hi ha 89. Conclou, doncs, que aquests vigilants que estan a la via pública o agents cívics 

tindrien un altre estatus que els permetria fer totes aquestes funcions amb més autoritat i 

elaborar aquestes accions. Diu que, malgrat que hi hagi aquests vigilants, la Guàrdia Urbana fa 

sovint aquestes funcions i d’aquesta manera es podria centrar més en les funcions de seguretat. 

Assenyala que aquesta és una qüestió que cal treballar i reflexionar-hi, i per això ha demanat 

que es creï aquesta comissió, perquè entre tots puguin valorar la conveniència o no d’aquesta 

creació. Creu que estaria millor perquè les funcions de control, dels aparcaments i del civisme 

serien amb més eficàcia i més estabilitat. Pensa que es podria dotar, doncs, el cos auxiliar 

d’aquestes funcions i així la Guàrdia Urbana es podria centrar en l’àmbit de la seguretat. 

 

El Sr. FORN s’abstindrà no perquè no estigui d’acord amb el fet d’estudiar-ho, cosa que és una 

decisió del govern municipal, sinó perquè el Grup Municipal Demòcrata sempre s’ha manifestat 

en contra d’aquest model de policia. No creu que calgui tenir un cos de policia auxiliar. Pensa 

que sí que calen més agents, però diu que la solució no passa per la creació d’un cos auxiliar. 

Declara que el seu Grup vol agents de policia, agents de la Guàrdia Urbana, agents que hagin 

passat per l’Escola de Policia, amb tots els requisits de formació.  

Coneix experiències, com ara a Madrid, on s’està duent a terme aquest tipus de competència per 

part de la guàrdia local, però insisteix que no hi està d’acord. Considera que hi ha un 

solapament de funcions, i creu que no és propi del model de policia que vol el seu Grup. 

Tampoc no pensa que tingui res a veure amb els agents cívics. Recorda que el seu Grup va ser 

l’instaurador de la figura de l’agent cívic a l’abril de 2015 i que una de les coses que deia 

claríssimament és que un agent cívic no substitueix un guàrdia urbà perquè no hi té res a veure. 

Considera que confondre les funcions d’ambdós cossos seria un error enorme. 

Opina que Barcelona necessita més guàrdies urbans, però creu que això no passa per un cos 

auxiliar de la Guàrdia Urbana. Diu que, si el govern decideix que això s’ha d’estudiar, el seu 

Grup hi assistirà, però reitera que el seu posicionament tradicionalment ha estat aquest i que el 

manté. 

 

El Sr. SIERRA votarà en contra d’aquesta proposició del PP. Explica que ho fa perquè entraria 

en contradicció amb una proposta que Ciutadans va fer al gener de 2016 i que es va aprovar 

gairebé per unanimitat, amb l’excepció de la CUP, que hi va votar en contra. Recorda que 

aquella proposta demanava augmentar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana fins a assolir 

les ràtios que marca la Unió Europea. 

Insisteix que el que el seu Grup vol, i el que el govern va aprovar, són més guàrdies urbans, 

perquè és una necessitat que tothom reconeix, tant partits polítics –menys un– com els membres 

de la Guàrdia Urbana, no tan sols sindicats, sinó els mateixos guàrdies. Assenyala que hi ha 

jubilacions a la plantilla que no s’han cobert. Demana, doncs, no tan sols que s’augmenti la 

plantilla, sinó que es cobreixin les places de reposició.  

Comenta que s’ha fet una convocatòria, però que aquestes persones tindran molta 

responsabilitat i que, per tant, s’ha de fer amb totes les garanties i els agents han de passar una 

formació, unes proves d’accés, etc. Assenyala, doncs, que les últimes promocions sortiran al 

juny de 2018, de manera que hi haurà un dèficit considerable. Diu que, si a més es destinen 

recursos a un cos auxiliar, s’obrirà la porta, per via d’agents turístics i cos auxiliar, a incorporar 

agents a un cos en inferioritat de formació i sense poder exercir les funcions per a la seguretat 
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de la ciutat amb les garanties adequades. Tenint en compte el comportament respecte als 

nomenaments i les designacions que fa el govern municipal i les oposicions que obre, pensa que 

s’arribaria a tenir un cos de la Guàrdia Urbana en què fins i tot les rastes i els pírcings formessin 

part de la uniformitat, cosa que seria un despropòsit. 

 

El Sr. CORONAS anuncia que Esquerra Republicana de Catalunya també votarà en contra de la 

proposició. Creu que la Guàrdia Urbana ha de tenir la dotació de personal adequada per poder 

oferir un bon servei a la ciutadania. 

Comenta que la proposta del PP demana un cos auxiliar per controlar l’aparcament i les parades 

a la via pública i crear un cos de funcionaris per ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit del casc 

urbà. Tanmateix, no entén ben bé per què, ja que aquestes són funcions clares de la Guàrdia 

Urbana. Es pregunta si el PP creu que la Guàrdia Urbana no està fent prou bé la seva feina. 

Afegeix que no sap ben bé com es pretén que sigui aquest cos auxiliar, fins i tot si tindrien 

consideració d’agents d’autoritat. 

Pensa que això potser té a veure amb la licitació de més agents cívics, en què les tasques 

descrites als plecs de clàusules són bàsicament de mobilitat. No sap si el PP està d’acord amb 

això, però avança que ERC no hi està d’acord. 

Pregunta quin tipus de contracte creu el Partit Popular que haurien de tenir aquests agents, 

perquè segons el govern de l’Estat la Llei de pressupostos no permet contractar més efectius, si 

no és que això només val per als Mossos d’Esquadra, el fet que no puguin contractar els 500 

agents que calen, tenint en compte que hi ha una alerta 4. 

Pensa que aquestes restriccions només afecten allò que no li interessa al Grup Popular que 

passi, perquè no hi ha ampliació de plantilla en el cas dels Mossos ni Europol, que posa en 

contacte els diferents cossos i permet un flux d’informació necessari en el moment actual, no 

tan sols pel que fa al terrorisme, sinó també respecte al tràfic de persones en l’àmbit europeu. 

Assenyala que, a més, fa 8 anys que la Junta de Seguretat de Catalunya no es reuneix, perquè el 

Govern de l’Estat considera que no cal. Diu que el president de l’Estat ha donat una resposta, i 

és que no vol fer una junta de seguretat amb algú –referint-se al president Puigdemont– que vol 

fer un cop d’estat. 

Per tant, per raons tècniques i de visió de la Guàrdia Urbana de Barcelona hi votarà en contra, i 

per aquesta contradicció entre el que es proposa en aquesta sessió i la crua realitat amb el que 

aplica el Govern de l’Estat també hi votarà en contra. 
 

La Sra. ROVIRA no acaba d’entendre que aquesta proposta vingui precisament del Partit 

Popular, perquè de fet s’està debatent entre el Govern espanyol i el Govern de la Generalitat la 

promoció de 500 nous mossos d’esquadra, també a proposta del PP, però indica que el Govern 

central, agafant-se a la Llei de pressupostos espanyola i a la taxa de reposició, només en vol 

permetre 50 de nous. Constata que el PP de Catalunya diu que en vol 500, però que el PP 

d’Espanya només en vol 50. Diu que a aquest pas Rajoy i Cospedal aconseguiran que el Partit 

Popular de Catalunya també es faci independentista. 

Dit això, considera que, com que el PP no n’ha après amb el tema dels Mossos, ara proposa un 

nou cos adjunt a la Guàrdia Urbana. Destaca, però, que si s’aprovés i el govern municipal el 

volgués tirar endavant, passaria el mateix que li ha passat al Govern de la Generalitat, és a dir, 

que Montoro dirà que no. Es pregunta, doncs, com justifica la Sra. Esteller aquesta proposta. 

Anuncia que el seu Grup hi votarà en contra, però diu que, aprofitant que serà el comissionat 

qui contestarà aquesta proposta, li agradaria saber diferents qüestions de notícies que han sortit 

recentment, com el fet que un agent de la Guàrdia Urbana que va ser condemnat a un any de 

presó i a una indemnització de 10.000 euros per trencar-li la mandíbula a un migrant al juliol de 

2011 segueixi prestant servei a la policia local. Vol saber com està aquest tema, perquè no entén 

com un agent de la Guàrdia Urbana trenca la cara a un veí, el condemnen i segueix treballant 

com si res. 
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D’altra banda, comenta que, per contra, hi ha un venedor ambulant que li va obrir el cap a un 

agent i va anar directament a la presó i d’allà a una condemna de 5 anys. Pregunta, doncs, on 

queda la igualtat. 

Així mateix, demana al comissionat com està la causa de la mort d’un venedor ambulant a 

Montjuïc, si s’ha reobert. Pregunta també si s’ha arribat a alguna conclusió sobre l’agent que li 

va dir a un venedor ambulant: «Tú te callas, que no tienes papeles.» També vol saber com està 

el tema del que suposadament li va trencar la cama a un altre venedor ambulant. Creu que hi ha 

molta feina a fer i que la proposta del PP no aporta res, però pensa que el comissionat té molta 

feina a fer que encara no s’ha fet i que espera que es faci durant els dos anys de mandat que 

queden. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el vot en contra de la iniciativa, entenent que la necessitat és de 

més agents de la Guàrdia Urbana. Pensa que, tenint en compte els recursos que s’haurien 

d’invertir en aquest cos auxiliar, seria millor invertir-los en més dotacions de la Guàrdia 

Urbana. 

Creu que segurament sí que seria preceptiu fer un grup d’estudi o una comissió que analitzés 

com treballa el personal municipal que està al carrer i té diversos tipus d’interacció amb 

l’activitat municipal. Afegeix que potser seria interessant veure com l’Ajuntament dona 

cobertura a la tasca d’aquests professionals, no per la via d’un cos auxiliar de la Guàrdia 

Urbana, sinó veure com interacciona tot el personal que interactua a la via pública i en 

l’activitat municipal. 

 

La Sra. ANDRÉS no entén gaire la proposta, en primer lloc perquè aquestes funcions ja s’estan 

fent a través de la consideració dels vigilants d’aparcament com a agents d’autoritat i dels 

agents cívics. Considera que el que interessaria seria garantir les plantilles de la Guàrdia 

Urbana, que amb la jubilació anticipada dels policies locals sense planificar l’entrada dels nous 

queden força al descobert. Pensa que hi ha altres temes a resoldre abans de crear nous cossos, 

com ara tenir els efectius de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra com s’han de tenir a 

Barcelona. Per tant, diu que el PSC estaria més en la línia de treballar aquestes qüestions, i per 

això hi votarà en contra. 

 

El Sr. RECASENS no comparteix ni l’oportunitat ni la necessitat de crear un cos auxiliar de la 

Guàrdia Urbana per controlar aparcaments i trànsit. Comenta que a Barcelona hi treballen 290 

agents gestionant les àrees d’aparcament regulades i assegurant el compliment d’aquests espais 

i de la mobilitat. Afegeix que per reforçar la tasca d’aquests agents els vigilants de parquímetre 

seran considerats agents d’autoritat a efectes de la seva defensa jurídica quan es derivi d’una 

causa pel desenvolupament de les seves funcions. Conclou, doncs, que es reforça la seva tasca. 

Pensa que aquests agents estan duent a terme una bona feina, i no considera necessari 

multiplicar el nombre de cossos i operadors que treballen en aquesta matèria. 

Admet que el trànsit és una de les prioritats del govern municipal, i diu que per això hi ha al 

capdavant del trànsit un intendent major excel·lent i molt qualificat, de manera que el govern 

està molt tranquil en aquesta matèria. 

Afegeix que també hi ha altres temes com ara la convivència, l’ús d’espais públics, la seguretat, 

la lluita contra la petita delinqüència, els conflictes derivats de l’estacionalitat, etc., que són 

necessitats a què un cos d’aquesta mena no podria respondre. Per això diu que el govern va en 

un altre sentit, que és la possibilitat de poder disposar d’agents interins a temporada dins de la 

Guàrdia Urbana com ja es veurà en un altre punt de l’ordre del dia de la sessió. 

D’altra banda, destaca que des de l’Estat s’està afectant negativament la seguretat a Barcelona 

perquè s’imposa un marc pressupostari que limita la contractació de nous funcionaris, de 

manera que es limita la contractació de nous agents de la Guàrdia Urbana més enllà de la taxa 
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de reposició. Afegeix que també s’impedeix la contractació de nous Mossos d’Esquadra, molts 

dels quals haurien d’anar a Barcelona, i a més es queixa que el Ministeri de Foment no permet 

que el port incrementi la plantilla de policia portuària. Demana, doncs, ajuda per desbloquejar 

aquests obstacles i garantir millor la seguretat de la ciutat. 

 

La Sra. ESTELLER, respecte a les preguntes de com seria aquest cos, diu que el seu Grup 

proposa crear una comissió d’estudi. La sorprèn la reacció que tenen tots els grups en contra del 

cos auxiliar quan tots van votar la Carta municipal, que recull la creació d’aquest cos. Manifesta 

que la proposició només demana una comissió per treballar aquest tema i que potser després la 

conclusió és que no val la pena, o sí. Pensa que cal valorar-ho. 

Diu que això no té res a veure amb el nombre d’efectius. Creu que la plantilla s’ha d’estabilitzar 

en 3.000 efectius de la Guàrdia Urbana i que s’ha d’anar incrementant. Comenta que Barcelona 

és dels únics ajuntaments d’Espanya on es va poder reposar el 100% de la plantilla de la 

Guàrdia Urbana. Recorda que cada any s’han pogut convocar 100 i escaig places, cosa que era 

una excepcionalitat dins del conjunt, però que s’ha aconseguit perquè Barcelona complia el 

dèficit. Està d’acord que cal millorar això, i diu que el Grup Popular s’ofereix a fer tots els 

treballs necessaris per aconseguir-ho. 

Destaca que aquest cos auxiliar no faria la competència a la Guàrdia Urbana, perquè la Guàrdia 

Urbana té les seves funcions. Reconeix que hi ha uns vigilants i uns agents cívics, però pensa 

que hi ha una dispersió de funcions i d’eficàcia. Creu que a través d’un cos auxiliar això estaria 

més ben recollit i amb un estatus més clar. 

Demana que no es barregi el tema amb els Mossos d’Esquadra. Explica que en aquest tema dels 

Mossos hi ha una vessant política i una part tècnica. Informa que cada dijous es reuneixen tots 

els Mossos d’Esquadra amb tots els equips tècnics de totes les policies d’Espanya, de manera 

que es fan coordinacions de les lluites contra el terrorisme. Reitera que no es barregi amb les 

places de Mossos d’Esquadra que pot convocar la Generalitat, perquè això va vinculat a les 

jubilacions i al dèficit de la Generalitat, que ha de millorar. Indica que aquest tema s’haurà de 

treballar amb l’Estat. Demana, doncs, que no s’utilitzi com una arma política. 

Assenyala que hi ha taules tècniques en què s’està treballant, i reitera que la coordinació està 

funcionant, ja que cada dijous hi ha reunions per atendre i estar a l’altura de la seguretat. 

 

El Sr. FORN diu que no volia entrar en el tema, però considera que la utilització dels Mossos 

d’Esquadra com a arma política és el que ha fet el Govern de l’Estat. Pregunta si la Sra. Esteller 

creu que això ha passat perquè sí i si realment pensa que és un problema pressupostari. Indica 

que fa molts anys que no es convoquen places a Mossos d’Esquadra.  

Considera que el PP té un doble discurs, perquè ha sentit moltes vegades dir al Partit Popular 

que els Mossos d’Esquadra haurien d’augmentar el nombre d’agents a Barcelona. Destaca, 

però, que el dia que la Generalitat en demana 500 el Govern de l’Estat diu que no i el PP de 

Catalunya calla i encara el vol justificar. Entén que hi ha coses en què més val passar 

desapercebut, callar i passar pàgina, però demana que la Sra. Esteller no digui que és una arma 

política utilitzada pel Govern de la Generalitat, ja que és una arma política del Govern 

d’Espanya. 

Finalment, li ha semblat entendre que el Sr. Recasens parlarà d’agents de temporada. Suposa 

que el comissionat ho explicarà més endavant en la sessió. 
 

El Sr. SIERRA li diu a la Sra. Esteller que és una qüestió de recursos, que el seu Grup pensa 

que és millor destinar-los a agents que tinguin la formació adequada. 

Constata que la Sra. Rovira ha fet una sèrie de preguntes que no tenen res a veure amb la 

proposició que s’està tractant. Aprofitant això, com que són greuges que ha fet la Guàrdia 

Urbana a ciutadans, també pregunta a la regidora de la CUP com està el seu procediment penal 

sobre una suposada agressió a un membre de la Guàrdia Urbana. 
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La Sra. ROVIRA diu que ha comentat breument la proposició del PP perquè la trobava ridícula 

d’inici i amb errors fonamentals de com es fan els processos tant a Catalunya com a l’Estat 

espanyol i el que permet fer o no el Sr. Montoro. Explica que per això ha aprofitat per fer 

preguntes, perquè entén que és fonamental parlar de la situació en què es troba la Guàrdia 

Urbana i casos específics que s’estan donant en el si d’aquest cos. Tenint en compte que hi ha el 

comissionat de seguretat a la sessió, creu que és una bona ocasió perquè pugui contestar la 

gravetat de les situacions que estan vivint diferents agents. 

Malgrat això, ha vist que un cop més s’han tornat a obviar aquestes preguntes. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que segurament l’excepcionalitat de poder ampliar les plantilles sí que es 

deu a la feina del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Barcelona, cosa que 

reconeix. Tanmateix, constata que el Govern de l’Estat no respon a les expectatives de 

Barcelona ni amb la Guàrdia Urbana ni amb els Mossos d’Esquadra. Per tant, pensa que no cal 

crear un nou cos, ja que creu que aquestes tasques es poden atendre des d’un altre lloc, i que si 

de cas podria venir després de tenir les plantilles adequades per la dimensió de la ciutat. 

 

El Sr. RECASENS diu que el govern pensa en seguretat i quan ho fa no tan sols pensa en 

policia, però manifesta que si es pensa tècnicament en policia a Barcelona cal pensar en sistema 

policial, en sistema integral i en sistema integrat. Conclou que Barcelona i seguretat en matèria 

policial és Guàrdia Urbana, és Mossos d’Esquadra, és policia portuària, és policia de l’Estat. 

Indica que si això no es pot desenvolupar de manera integral s’està perjudicant la seguretat de 

Barcelona. 

D’altra banda, dona la benvinguda a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció a la Sra. Rovira. Li demana perdó per no haver contestat a 

la bateria de preguntes que formulava, però diu que per respecte al Partit Popular, que és qui 

presenta la proposició, i pel temps de què disposa li ha semblat que havia de respondre el que se 

li preguntava. Afegeix que amb molt de gust està a la disposició de la Sra. Rovira per respondre 

totes les preguntes que li formuli ordenadament i en el moment que correspongui. 

 

La Sra. ESTELLER explica que precisament l’objectiu de la proposta és que cal centrar-se en el 

que interessa a la ciutat de Barcelona, garantir i reforçar la seguretat, molt més suport i més 

efectius de la Guàrdia Urbana. Tanmateix, també creu que cal estudiar la necessitat de poder 

tenir un cos que veritablement doni aquest suport a la Guàrdia Urbana i l’alliberi d’una sèrie de 

funcions que potser podria fer aquest cos i que també podria assumir funcions que estan fent ara 

els vigilants, els agents cívics o els agents de temporada que es crearan. Pensa que cal unificar 

tot això, organitzar-ho bé i que tinguin les funcions ben clares i les competències que han de 

tenir. Aclareix que això no vol dir restar a la Guàrdia Urbana, sinó sumar junts amb aquest cos. 

Indica que l’estatus i la forma d’aquest cos auxiliar s’haurien de treballar a la comissió. 

Insisteix que la proposició no és una proposta tancada, sinó crear una comissió per estudiar-ho. 

Considera que alguns grups tenen la voluntat de confondre les coses i d’utilitzar la política 

permanentment com a argument sense cap sentit. Diu que el seu Grup se centra en la seguretat a 

Barcelona i en el suport i reforç de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del 

PSC, el Sr. Forn expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el 

vot contrari de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Esteller expressa el 

vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy 

expressa el seu vot contrari. ES REBUTJA. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/6369) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

Ciutadana acorda: Primer.- Delegar a la regidoria de Presidència l’elaboració d’un protocol de 

dol institucional. En aquest protocol s’haurà d’especificar en quins supòsits es convocarà a les 

regidores del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona per mostrar el dol de la 

institució. Així mateix, s’esclarirà en quins termes es farà mostra d’aquest dol i sota quins 

criteris. Segon.- En cap cas aquest protocol podrà discriminar a víctimes mortals per raó de 

sexe, gènere, origen, ètnia, creença religiosa i ubicació geogràfica. Tercer.- En tractar-se d’un 

protocol de dol institucional, inclourà necessàriament a les víctimes de violència masclista. 

Quart.- Aquest protocol haurà de ser aprovat pel Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona segons el Reglament Orgànic Municipal. 

 

La Sra. ROVIRA explica que en els darrers temps la situació mundial fa lamentar la pèrdua de 

vides humanes de tota condició i edat arreu del món. Indica que aquestes irrupcions abruptes de 

la vida s’han donat i es donen en diversos escenaris, com ara en atacs del Daesh, bombardejos 

de l’Administració nord-americana sota el mandat de qualsevol dels seus presidents i en guerres 

arreu del planeta patrocinades pels interessos imperialistes i capitalistes de diferents potències 

mundials. 

Conclou, doncs, que s’estan donant morts a Orient i també a Occident que en els mitjans de 

comunicació són víctimes de primera i víctimes de segona, ja que uns ocupen portades de diaris 

i de telenotícies durant dies i dies i reben la solidaritat majoritàriament occidental a les xarxes 

socials i altres morts sembla que no mereixin gaire més que un breu a les pàgines 

d’internacional dels diaris, si és que arriba a això. 

Entén, per tant, que a l’hora de convocar minuts de silenci amb mostra de dol l’Ajuntament de 

Barcelona ha exercit fins ara un biaix en la línia de la política comunicativa occidental, és a dir, 

com més properes a la nostra geografia sembla que les morts són més importants o almenys 

se’ls dona més rellevància i, per tant, es convoca aquest minut de silenci, i com més llunyanes 

ni tan sols es passa una nota de condol.  

Comenta que en els darrers mesos es poden trobar diferents exemples d’atacs contra vides que 

han passat totalment inadvertits i en què no hi ha hagut cap convocatòria per part del govern. 

Constata que això no passa només a l’Ajuntament de Barcelona, sinó que passa al conjunt 

d’ajuntaments de Catalunya i de l’Estat espanyol. Tanmateix, vol posar de manifest atacs que 

han passat inadvertits com el 8 d’abril a Síria, on un autobús va ser atacat amb explosius i va 

matar una persona i en va deixar 25 de ferides; el 13 d’abril a Afganistan, on Donald Trump va 

llançar la mare de totes les bombes i no es va revelar si hi va haver víctimes civils; el 15 d’abril 

a Alep, on un atemptat amb cotxe bomba va matar 126 persones i en va ferir 100; el 21 d’abril 

al campament de Shahin, a Afganistan, on hi va haver l’atac i assassinat de 140 soldats i 160 

ferits; el 26 de maig a Minya, on hi va haver l’explosió d’un comboi que transportava persones 

de creença cristiana, amb 28 persones mortes i 20 ferides, entre elles menors i dones; el 30 de 

maig a Bagdad, on hi va haver l’explosió d’un cotxe bomba al centre de la ciutat, en plena 

celebració del ramadà, amb 14 persones mortes i 50 ferides, atemptat que va ser reivindicat pel 

Daesh; el 31 de maig a Kabul, on hi va haver l’explosió d’un camió, que va provocar uns 150 

morts i 300 persones ferides; l’1 de juny a Manila, on es va produir l’atac a un complex hoteler 

reivindicat pel Daesh, amb 36 morts i 54 persones ferides; el 3 de juny a Kabul, on hi va haver 

un atemptat a la zona propera a un funeral, en què van morir 7 persones i un centenar més en 

van resultar ferides; el 7 de juny a Teheran, on es va produir un atemptat del Daesh al Parlament 

i al mausoleu de Khomeini, amb 12 víctimes mortals i 42 ferits, i el 9 de juny a l’Iraq, on hi va 

haver un atemptat del Daesh a un mercat, amb 31 morts i 35 ferits. 

 



 

Ref:  CCP 6/17 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

v.  22/ 6/ 2017     13: 21 
71 

Afegeix que també hi ha els casos de violència masclista. Comenta que el 2017 només s’ha 

convocat un minut de silenci en una ocasió, el 25 d’abril, per la dona assassinada al barri del 

Raval, quan n’hi ha hagut d’altres. 

Per tot això, considera que fins que no s’elabori un protocol oficial de dol institucional s’estan 

fent diferències. De fet, creu que és evident que s’estan donant, per bé que entén que això no 

hauria de ser així, ja que situa víctimes de primera i de segona. 

Per tant, proposa que es creï un protocol de dol, en què s’hauria d’especificar en quins supòsits 

es convocaran les regidores i les treballadores de l’Ajuntament per mostrar el dol. Afegeix que 

també s’ha d’esclarir en quins termes es farà aquesta mostra de dol i sota quins criteris. No creu 

que aquest protocol hagi de discriminar víctimes mortals per raó de sexe, gènere, origen, ètnia, 

creença religiosa i ubicació geogràfica. Pensa que, com que es tracta d’un protocol de dol 

institucional, ha d’incloure necessàriament el conjunt de víctimes de violència masclista. Opina 

que cal elaborar aquest protocol i que s’hauria d’aprovar en un plenari de l’Ajuntament. 

 

El Sr. MARTÍ votarà a favor d’aquesta proposició. Més enllà de la defensa o l’exposició que ha 

fet la regidora de la CUP, que és limitada en el temps perquè no solament s’han produït els 

desastres que ella ha esmentat, entén que cal una proposta que millori l’actual regulació dels 

actes que es fan des de l’Ajuntament, moltes vegades coordinats amb la Generalitat. Per tant, 

creu que hi ha aspectes que s’han de millorar i que s’han de regular millor. 

Comenta, però, que també cal considerar que per qüestions culturals o de proximitat molta gent 

estarà més afectada per les desenes de morts en un incendi a Portugal que no pas d’incendis que 

es puguin produir a Jakarta o en un altre lloc del món, que a vegades ni tan sols se saben. 

Tanmateix, considera que això no és excusa per no tenir clars els criteris. 

Afegeix que està d’acord amb la proposició perquè no entra en gaires detalls, i el que fa és fer 

un encàrrec al govern i a la regidoria de Presidència i que sigui la regidoria qui, amb els criteris 

tècnics i polítics, acabi de fer aquesta regulació. 

També està d’acord amb el fet que sigui el Plenari del Consell Municipal el que acabi aprovant 

aquest protocol d’acord amb el ROM. Demana, però, que en aquest mandat que té el govern a 

través de la regidoria de Presidència no tan sols es tinguin presents els criteris o el coneixement 

dels professionals del protocol, sinó que també es faci una consulta als grups municipals per 

poder tenir un document que sigui el màxim consensuat políticament perquè no hi hagi 

problemes. 

Diu que no s’ha d’oblidar que moltes de les coses que es fan en aquest àmbit caldrà fer-les amb 

el Govern de la Generalitat o altres institucions de Catalunya. 

 

El Sr. SIERRA diu que plantejarà una esmena in voce a la CUP, que és que, en el primer punt, 

en comptes de «delegar en la regidoria de Presidència», es posi que tots els grups municipals 

elaborin un protocol, precisament per l’essència de la proposta, que la comparteix. 

Explica que Ciutadans ha participat en minuts de silenci per atemptats al Pakistan, al qual hi va 

anar tota la comunitat paquistanesa; també en minuts de silenci de víctimes de la violència 

masclista, etc. Diu que ha participat en molts minuts de silenci i mostres de dol institucional. 

Comenta que precisament el caràcter institucional és el que no vol que es desvirtuï com sovint 

passa amb les declaracions institucionals, que Ciutadans n’ha presentat molt poques vegades 

precisament per no desvirtuar el sentiment de tota la institució amb cada una de les 7 

representacions diferents que hi ha més un regidor no adscrit, en què la institució sigui capaç de 

neutralitzar-se ideològicament per elaborar un protocol com a institució i no com a 8 grups 

polítics. 

Finalment, està d’acord amb el fet de regular els minuts de silenci. 
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La Sra. CAPDEVILA explica que el 19 de juny Boko Haram havia enviat 4 nenes a fer-se 

explotar en un camp de desplaçats a Nigèria i que a conseqüència d’aquest acte van morir 

17 persones i en van resultar ferides 18. Indica que el primer cap de setmana de juny 3 dones 

van ser assassinades a mans de les seves respectives parelles a Ciudad Lineal, Múrcia i Collado 

Villalba. Constata que en cap dels casos l’Ajuntament de Barcelona va convocar els seus 

regidors i representants públics a mostrar el dol de la institució per aquests fets. 

Assenyala que sí que s’ha fet per mostrar el dol en altres feminicidis o actes terroristes. Diu que 

amb aquestes afirmacions no vol prejutjar cap de les forces representades al consistori, sinó 

que, ben al contrari, vol deixar palesa la necessitat de protocol·litzar i reglamentar l’actuació de 

la institució davant de fets que no deixen indiferents. Creu que un reglament o protocol de dol 

de l’Ajuntament ha de servir per evitar que la cosmovisió, la ideologia del govern de torn o 

l’equilibri de forces i partits en un moment donat dins del consistori en facin diferents atacs 

contra els drets humans més bàsics. Pensa que aquest protocol hauria d’anar en la línia del que 

es va aprovar durant el 2016 contra les violències masclistes. 

Considera que l’Ajuntament de Barcelona té una responsabilitat i una potència institucional 

que, fora de les lluites partidistes i la cerca del màxim consens, ha de servir per liderar la lluita 

com a ciutat a favor dels drets humans i les llibertats de totes les persones, més enllà del seu 

sexe, gènere, origen, ètnia, creença religiosa i ubicació geogràfica. 

Conclou, doncs, que ERC votarà a favor de la proposició de la CUP pel que fa a l’elaboració 

d’aquest protocol de dol institucional. 
 

La Sra. ESTELLER comenta que un protocol de dol institucional ha de recollir els moments en 

què l’Ajuntament ha de decretar el dol i ha de fer actes com un minut de silenci o qualsevol 

altre vinculat a la bandera de l’Ajuntament com a conseqüència de decretar aquest dol. 

Constata que actualment no hi ha un criteri de l’Ajuntament i que només hi ha un protocol per a 

la violència sexista. Explica que una part del dol que decreta el Govern d’Espanya afecta la 

bandera d’Espanya, que ha d’estar a mitja asta, igual que la Generalitat amb la seva. Conclou 

que amb aquest objectiu s’han d’establir una sèrie de criteris de l’Ajuntament. Diu que uns 

criteris se sumaran al protocol que declara l’Estat i altres al de la Generalitat, o a tots dos.  

Afegeix que també hi ha casos en què l’Ajuntament ha de tenir un criteri clar per les morts que 

es poden produir en qualsevol indret del món per qualsevol causa, perquè totes les morts han 

d’estar reconegudes i valorades. 

Admet, però, que això ha d’estar allunyat de línies o grups polítics, perquè, si no, no seria 

institucional. Per això també vol fer una esmena in voce i demana que al Consell Municipal hi 

hagi d’haver una majoria reforçada i que això no pugui ser amb una majoria de dos terços, com 

una declaració institucional, perquè així tingui la força que ha de tenir pel fet de ser de caràcter 

institucional. Diu que els criteris que s’estableixin són criteris institucionals i que per això han 

de ser consensuats amb tots els grups. 
 

El Sr. ARDANUY es posiciona a favor d’aquesta iniciativa de la CUP perquè considera que cal 

aquest protocol. Pensa que com a protocol de valor institucional hauria de tenir dues premisses: 

una premissa d’una anàlisi de caràcter tècnic, vinculat a qualsevol tipus de protocol, però a 

aquest en concret també, i un ampli consens polític, ja que es tracta d’una expressió del dol de 

la institució i, per tant, hi ha d’haver la doble vessant tècnica i d’ampli consens polític. 
 

La Sra. ANDRÉS dona suport a la proposició. També pensa que aquest protocol i les accions 

que se’n puguin derivar han de tenir el màxim consens polític. Considera que també hi ha 

d’haver una bona coordinació tècnica perquè aquestes accions no tan sols es puguin dur a terme 

en el cas que s’hagin de manifestar davant de l’Ajuntament, sinó també als districtes i allà on 

l’Ajuntament té seu, perquè a vegades això queda una mica coix i només es manifesta el que 

passa a la plaça Sant Jaume. Pensa que es pot fer partícip la ciutadania a través dels districtes. 
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El Sr. PISARELLO també hi votarà a favor, però creu que és un tema complex, perquè cal 

diferenciar, d’una banda, el dol institucional dels minuts de silenci i, de l’altra, s’ha de 

diferenciar això dels posicionaments públics que es fan, tant a través de declaracions 

institucionals com de la posició que com a govern es té en matèria de relacions internacionals. 

Opina que de tota la llista que ha llegit la regidora Rovira, ni la mateixa CUP en l’àmbit de 

Barcelona o de tot Catalunya ha condemnat tots aquests temes, perquè són tants els que es 

produeixen permanentment que ni tan sols des d’un punt de vista polític es pot entomar. 

Comenta que actualment ni el dol institucional ni els minuts de silenci estan regulats de manera 

clara per cap normativa, ni estatal ni catalana ni municipal. Assenyala que en general el dol el 

decreten o bé el Govern espanyol o bé el Govern català, que informen la resta de 

l’Administració. Indica que en general els minuts de silenci que es fan a la plaça Sant Jaume 

obeeixen al dol decretat per altres administracions, com és el cas dels 16 minuts de silenci que 

s’han celebrat a la plaça Sant Jaume des de gener de 2015 fins al darrer, amb motiu de 

l’atemptat de Manchester al maig de 2017. Entén el que planteja la regidora de la CUP, perquè 

reconeix que hi ha una certa arbitrarietat que sovint obeeix a un consens genèric. Admet que no 

hi ha normativa estatal ni catalana ni municipal.  

Informa que on sí que s’ha avançat és en el tema de la violència masclista, ja que el govern sí 

que ha elaborat l’únic protocol de dol específic, que es va ultimar al novembre de 2016 i que 

preveu les actuacions a fer en casos d’assassinats masclistes, tot i que s’imagina que aquí també 

es fan discriminacions perquè no es condemnen atemptats masclistes que es produeixen a altres 

països. Pensa que en aquest cas també s’entraria en una situació complicada. 

Entén que cal un cert consens perquè això es pugui aprovar. Indica que el govern es compromet 

a crear un grup de treball tècnic amb la Secretaria General i amb el Departament de Protocol, i 

diu que s’intentarà arribar a un acord amb les forces polítiques. Comenta, però, que es tracta 

d’un tema delicat que no és de fàcil solució. Per tant, tot i que el govern comparteix el malestar 

perquè també l’experimenta i sovint ha de fer servir altres eines per expressar els seus 

posicionaments, creu que és un tema complex, però es compromet a explorar aquesta via. 

 

La Sra. ROVIRA diu que la CUP no acostuma a acceptar esmenes in voce perquè les coses no 

les treballen les persones que estan a la sessió, sinó que les treballen grups de treball i equips de 

gent. Per això demana que els grups enviïn les esmenes abans. 

Ara bé, creu que la proposta que feia Ciutadans de treballar amb el govern però també amb els 

grups municipals és una proposta que es pot fer directament al govern, tenint en compte que el 

Sr. Pisarello ha votat a favor de la proposta. Pensa que pel que deia el tinent d’alcalde ja 

quedaria inclòs dins de les diferents qüestions que s’han parlat en la sessió. 

Respecte al que deia el PP de les dues terceres parts, entén que no, que ha de ser per una 

majoria de plenari com es fa amb altres propostes. Diu que d’aquesta no caldria ni parlar-ne en 

tant que no és una declaració institucional, sinó que seria una proposta de protocol i seria el 

procediment que es va seguir amb el protocol de violències masclistes. 

Quant al que deia el PSC que també es tinguin en compte districtes o fins i tot barris, pensa que 

també ho pot entomar la comissió que ho haurà de treballar. Diu que la CUP es posa a 

disposició de les persones que ho treballin per aportar propostes i el que sigui necessari. 

Anuncia que fa una esmena a una qüestió que s’ha esmentat, i és que la perspectiva que s’està 

tenint en compte actualment per convocar minuts de silenci o de dol és una perspectiva només 

eurocèntrica. Per tant, creu que és més necessari que mai fer un dol que tingui en compte totes 

les situacions de desigualtats i de guerres que s’estan donant arreu del món. 

 

La Sra. ESTELLER lamenta que la Sra. Rovira acaba de dir una cosa que desmunta tot el que 

s’ha treballat fins ara en aquest debat, perquè la regidora de la CUP ha dit que s’ha d’aprovar 
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com qualsevol altra cosa per majoria. En aquest sentit, destaca que s’està parlant d’un protocol 

institucional i, per tant, per això demana que hi hagi un reforç en el Plenari que veritablement 

demostri que té la naturalesa d’institucional, no només d’unes majories, perquè ha de 

representar tots els regidors. 

De totes maneres, ja que la Sra. Rovira no ho accepta i és la proposant d’aquest text, anuncia 

que el Grup Popular s’abstindrà, però participarà en aquest treball amb el govern, que sí que té 

voluntat que tots els grups hi participin i que veritablement el protocol reculli el que sigui 

necessari perquè tothom s’hi senti representat. Recorda que és un tema molt complex en què hi 

ha una sèrie de dificultats perquè no hi ha una normativa clara, tot i que sí que hi ha els decrets 

que aproven el Consell de Ministres o la Generalitat de Catalunya. 

 

El Sr. PISARELLO creu que, així com s’ha pogut avançar en matèria de violències masclistes, 

on sí que s’ha aconseguit un cert consens, haurien de ser capaços de tenir uns protocols 

institucionals que reflecteixin més aquesta diversitat, si més no perquè a Barcelona ja viuen 

comunitats de diferent origen que també tenen dret al fet que quan es produeixen atemptats que 

afectin les seves comunitats això es vegi reflectit. Reconeix que hi ha un cert biaix en aquest 

sentit, en què es reconeix com a moments de dol, i diu que potser s’hauria de discutir i fer-ho 

més ampli, com planteja la proposició de la CUP. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable 

del PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

12.-  (M1519/6411) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret el departament 

d’Ensenyament, a incloure en el currículum educatiu la història del Poble Gitano com a part de 

la història de Catalunya. 2. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret el 

departament d’Ensenyament, a la creació d’una comissió de treball que porti a terme la recerca 

de material necessari que reculli la història i cultura del Poble Gitano a Catalunya. Aquesta 

comissió haurà de col·laborar conjuntament amb les entitats i institucions representatives del 

Poble Gitano, com per exemple el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, per 

l’elaboració d’aquest material curricular, la proposta final de la qual hauria de ser consensuada. 

3. Informar d’aquesta Declaració Institucional al Departament d’Ensenyament del Govern de la 

Generalitat de Catalunya, i al Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona. 

 

El Sr. ASENS vol agrair als membres del Consell del Poble Gitano que siguin presents a la 

sessió. Explica que aquesta proposició precisament té a veure amb un acte de dignitat, de 

justícia i de reparació del sofriment que s’ha causat a un poble al llarg dels últims 600 anys, ja 

que la presència del poble gitano a Catalunya i a Barcelona es remunta 600 anys enllà. 

Comenta que és una història dura, en què hi ha hagut més de 2.500 lleis concebudes per reduir 

aquest poble a la servitud, i que l’última és de 1978. Reconeix que actualment ja no hi ha una 

llei que els estigmatitzi, però diu que l’estigma encara perdura. Indica que els estigmes i els 

tabús fruit de la ignorància i dels prejudicis estan presents. 
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Per això creu que és útil que a través de l’educació, un instrument imprescindible i eficaç per 

erradicar els estereotips i els prejudicis des de l’inici, per construir la imatge social, es pugui 

incloure en el currículum escolar la història del poble gitano, que és la història del poble de 

Catalunya i la història de Barcelona. 

Conclou que per això el seu Grup porta a debat aquesta proposició. 

 

La Sra. VILA reafirma el compromís amb la visibilització dels catalans i les catalanes d’ètnia 

gitana, i especialment aquelles aportacions que han pogut fer a la riquesa cultural de Catalunya. 

Assenyala que el poble gitano fa molts anys que és a Catalunya i, per tant, són un més, com 

molts altres pobles i moltes altres persones que s’han anat incorporant a la cultura catalana i van 

formant part de Catalunya i de la seva població. 

Dona suport a la idea que en la vessant de l’educació cal reforçar i prioritzar tota la tasca que es 

pot fer per visibilitzar i per apoderar el poble gitano en dos sentits: primer per als nois i noies 

d’aquesta ètnia, perquè siguin actors de canvi amb les mateixes oportunitats que la resta de nois 

i noies de Barcelona, i també que permeti poder explicar quina és la història d’aquest poble, 

com va arribar i totes les aportacions que han fet. Per això donarà suport a aquesta proposició. 

Tanmateix, també vol destacar que és important en aquest sentit que totes aquelles iniciatives i 

que l’acció mateixa del govern municipal i de l’Ajuntament vagin de la mà de les persones 

d’ètnia gitana. Diu que només s’aconseguiran canvis importants i estructurals si són ells 

mateixos les persones que introdueixen aquests canvis en la societat. Per tant, pensa que això 

que es coneix com l’apoderament de les persones en aquesta matèria és importantíssim. En 

aquest sentit, destaca la importància del Consell Municipal del Poble Gitano com un instrument 

important per fer polítiques en aquesta matèria, i aprofita també per felicitar l’elecció de la 

vicepresidenta, la Maria Rubio, que està segura que farà una bona feina. 

Així mateix, aprofita per interpel·lar el govern municipal, ja que troba molt bé que s’aprovin 

proposicions, que hi hagi un consens en aquesta matèria i s’elevi allà on calgui, però destaca 

que és molt important que aquest Pla estratègic local per al poble gitano vagi endavant, que es 

visibilitzin accions concretes amb el poble gitano, on es puguin avaluar els resultats i que es 

pugui analitzar conjuntament si realment s’estan fent canvis substancials, perquè les paraules 

sempre estan bé, però cal passar a l’acció i analitzar si aquesta acció i els recursos que s’hi 

aboquen tenen tots els canvis que s’esperen.  

Recorda que el Pla estratègic local amb el poble gitano es va iniciar en l’anterior mandat i que 

ha patit una petita paràlisi que en el seu moment ja va criticar, i espera que ara es pugui 

desplegar amb tota la seva força i es puguin avaluar cada un dels seus resultats. 

 

El Sr. SIERRA diu que volia dir només un parell de paraules en romaní, però que després de la 

intervenció de la Sra. Vila no es resisteix a intervenir. 

Indica que la regidora demòcrata ha dit que el poble gitano ja és part del poble de Catalunya, 

amb la qual cosa no està d’acord. Assenyala que el poble gitano és un poble lliure, que no és 

català ni italià ni romanès ni espanyol. Explica que quan es van obrir les fronteres en la Unió 

Europea aquell dia hi havia un gitano al Parlament Europeu, un dels més contents que s’aprovés 

aquella llei, perquè els gitanos ja eren lliures des que es van desplaçar per tot Europa. Assenyala 

que la bandera del poble gitano és una bandera d’un poble lliure i nòmada, amb el cel, els prats i 

la roda del carro. 

Finalitza la intervenció amb les paraules «Opra Roma». 
 

El Sr. CORONAS vol començar la intervenció reiterant la seva adhesió al Dia Internacional de 

la Resistència Romaní, que es va commemorar el 16 de maig, i es vol afegir amb el lema «Jo 

resisteixo» a la campanya de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya per visibilitzar 

els petits i grans actes de resistència diària i quotidiana que cada u fa davant de les múltiples 

maneres en què el racisme es mostra a la societat. 
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En compliment dels objectius fixats en el tercer Pla integral del poble gitano i la necessitat de 

mantenir el compromís establert amb les entitats i institucions representatives del poble gitano, 

comenta que entre els objectius a perseguir hi ha la definició de polítiques d’actuació 

específiques a favor del poble gitano de Catalunya partint d’evidències que han demostrat 

científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió del poble gitano; el desenvolupament 

d’estratègies per implementar actuacions d’èxit en els àmbits següents: educació, treball, 

cultura, justícia, salut, habitatge, interior i mitjans de comunicació; l’equiparació 

socioeconòmica dels gitanos i les gitanes de Catalunya en règim d’exclusió social amb la 

societat de la qual formen part i la promoció de la cultura gitana com a part de la cultura 

catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya. 

Per tant, diu que no pot fer res més que votar a favor d’aquesta proposició en la mesura que ve a 

donar compliment als objectius fixats per la Generalitat de Catalunya en el tercer Pla integral 

del poble gitano. 

Considera que l’educació és el pilar fonamental per al desenvolupament de la societat i un 

element clau en la construcció de la imatge social del poble gitano i que es mostra com la millor 

eina per contribuir a garantir l’eliminació dels estereotips i prejudicis i promoure la convivència 

i el respecte a la diversitat. 

Creu que en aquesta línia el Pla integral ja inclou accions formatives, com el grup d’accés a la 

universitat per a persones gitanes majors de 25 anys, que han preparat conjuntament la prova 

d’accés a la universitat, amb l’objectiu d’impulsar una xarxa d’estudiants universitaris gitanos i 

gitanes a Catalunya i contribuir a augmentar les expectatives d’èxit entre la joventut i la 

infància gitana gràcies a la identificació de nous referents positius; la implementació 

d’actuacions educatives d’èxit o els cursos de romaní, que tenen com a objectiu recuperar la 

llengua romaní, reivindicar el dret a la diferència lingüística i crear una xarxa per tal de fer 

difusió d’aquesta llengua minoritària i desconeguda a Catalunya, també per les persones 

gitanes. 

Tanmateix, pensa que cal anar més enllà i, com indica la proposició, incloure la història del 

poble gitano a les escoles i instituts, ja que donar visibilitat als més de 600 anys d’història del 

poble gitano a terres catalanes és un principi per trencar i denunciar aquelles situacions de 

persecució i discriminació que han generat en molts casos un estigma pel simple fet de tenir una 

altra cultura, un altre idioma, una cosmovisió pròpia, a causa d’un complet desconeixement per 

part de la gran majoria de la població. 

Per tant, hi votarà a favor. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot a favor del seu Grup. Entén que el coneixement de la gent i 

l’aproximació és el que facilita la normalització i la seva integració. Considera que encara s’ha 

de treballar en accions que erradiquin prejudicis i estereotips que fins ara encara persisteixen. 

Pensa que la incorporació d’aquests continguts en l’àmbit educatiu facilita aquesta acció que 

serà totalment positiva per al poble gitano, ja que té una cultura i una tradició que cal preservar i 

que és bo que tothom les conegui perquè si no es coneixen les coses no es poden arribar a 

comprendre.  

Comenta que des de l’Ajuntament s’ha treballat molt en aquesta direcció a través del Consell 

Municipal del Poble Gitano. Afegeix que també es va desplegar aquesta estratègia municipal 

amb el poble gitano, i creu que totes aquestes accions estan dirigides a donar a conèixer més la 

seva cultura, les seves tradicions, la seva manera de veure la vida i de viure i la seva manera 

d’estar arrelats quan decideixen instal·lar-se en una ciutat. Considera que aquest coneixement a 

través dels àmbits curriculars facilitarà el coneixement, l’aproximació i la comprensió a 

Barcelona i a Catalunya. 
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La Sra. ROVIRA també hi votarà a favor. Diu que sobretot vol referenciar tots els col·lectius i 

les persones que formen part del poble gitano i que fa molts anys que lluiten intensament per la 

memòria del seu poble, que també s’autoorganitzen per combatre el racisme i l’estigmatització 

que pateixen dia a dia. Entén que el mèrit és només i absolutament d’aquestes persones i, per 

tant, els anima perquè continuïn lluitant, tenint en compte que el racisme continua als carrers. 

Pel que fa al fet que es treballi des de l’àmbit educatiu, creu que és un dels eixos fonamentals 

per trencar tots aquests estigmes i aquest racisme. Considera que l’educació és l’eina clau i, per 

tant, està d’acord amb el fet que es treballi en la recerca de material que reculli la història 

d’aquest poble i l’expliqui. També pensa que s’ha de fer de manera clara a través del Consorci 

d’Educació, en què l’Ajuntament té competències, i diu que com a mínim en els diferents 

instituts i les diferents escoles de Barcelona està segura que es podria incloure en el currículum 

el coneixement de la cultura i del poble gitano. 

 

El Sr. ARDANUY diu que és evident que el poble gitano forma part de la cultura i l’essència 

catalanes i de la genètica de Barcelona. Indica que aquest caminar plegats al llarg de la història 

no sempre ha estat equitatiu ni igualitari, i de fet afegeix que gairebé mai no ho ha estat. Per 

tant, des d’aquesta òptica pensa que cal posar l’accent en el fet que això no pot tornar a succeir i 

que per això cal posar les bases d’igualtat i de llibertat a l’hora d’entendre les diferents visions 

culturals i socials dels ciutadans de Barcelona. Considera que donar aquesta importància fa que 

des de l’educació i des de les diverses administracions es posin tots els mecanismes perquè 

aquesta igualtat efectiva sigui així i que, per tant, paios i gitanos siguin capaços de construir 

plegats, des del respecte absolut a cadascuna de les visions de la societat, la ciutat i el país que 

volen. 

 

La Sra. ANDRÉS comparteix el que han expressat la resta de grups. Recorda que el compromís 

del Partit Socialista en contra de la romofòbia i l’antigitanisme l’han expressat i manifestat en 

reiterades ocasions, ja que són expressions inacceptables de racisme i de discriminació. Votarà, 

doncs, a favor d’aquesta proposició en un doble sentit, és a dir, d’una banda, perquè entén que 

és un poble i ha de poder expressar el seu orgull de poble i una de les maneres és ser conegut 

per tothom, i, de l’altra, perquè també són ciutadans i tenen ciutadania plena. Pensa que cal fer 

efectiva aquesta ciutadania plena, com la resta de pobles.  

Indica que per fer això calen recursos. Comenta que la proposició està bé i comparteix que cal 

incorporar en el contingut curricular la història del poble gitano, però també vol que hi hagi 

recursos que en aquest moment falten per fer efectives les igualtats educatives dels infants 

d’ètnia gitana. Per això reclama a l’Administració corresponent –en aquest cas la Generalitat– 

la figura que fa molts anys que falta de promotors gitanos per les escoles. També reclama que 

es treguin totes les referències a l’ètnia gitana en els informes escolars quan es parla 

d’absentisme. 

 

El Sr. ASENS admet que sempre es pot demanar més i que cal ser exigent, però indica que el 

que deia la Sra. Vila de paràlisi no és cert. Creu que qui pot jutjar-ho més són els membres del 

Consell del Poble Gitano. Diu que no llegirà tota la llista de les actuacions que ha fet el govern, 

però informa que s’ha multiplicat el pressupost per dos, cosa que ha permès fer molt més del 

que es feia fins ara. Considera que el protagonisme en la sessió era de la moció i no tant del que 

s’està fent en relació amb el poble gitano. Diu que si la Sra. Vila hagués anat a l’últim consell 

hauria vist que precisament es va felicitar el govern per moltes de les actuacions que s’havien 

fet. Recorda que hi havia el Sr. Coronas i el Sr. Sierra, al qual agraeix el seu paper actiu en la 

defensa del poble gitano, com la proposició que va presentar en el seu dia. 

Tanmateix, respecte al que diu el Sr. Sierra que el poble gitano és lliure, reconeix que és així i 

que és un poble amb una memòria, una identitat, una cultura, uns costums i una llengua pròpia, 
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però insisteix que fa 600 anys que és a Catalunya i, per tant, considera que forma part també del 

poble català. Considera que defensar el poble gitano és defensar Barcelona i defensar 

Catalunya. Indica que una de les lluites més importants de recuperació de la memòria històrica 

és precisament per això, perquè la història del poble gitano és una lluita de la memòria contra 

l’oblit. Per això li sembla que aquesta proposició és interessant per preservar la seva memòria 

de sofriment. 

Vol agrair altra vegada la presència de persones del Consell del Poble Gitano, perquè algunes 

no havien arribat en la seva primera intervenció. També vol donar les gràcies a la Sra. Aida 

Guillén per la seva feina amb el poble gitano.  

Així mateix, vol aclarir, respecte al comentari difamatori contra la Sra. Aida Guillén, que les 

afirmacions que ha fet el regidor Coronas no són certes, més enllà d’altres consideracions que 

ha dit d’altres persones. Assegura que la Sra. Guillén no ha estat mai membre ni ha tingut cap 

càrrec de responsabilitat en l’Observatori DESC, sinó que va ser presidenta de l’Institut dels 

Drets Humans. Aclareix que, a diferència dels governs on ERC ha governat, tant de Barcelona 

com de la Generalitat, en què les direccions no s’han fet i no es fan per concurs públic i de 

manera transparent, aquesta va ser una direcció que es va fer amb aquests requisits, una taula de 

funcionaris, i diu que l’expedient està a la disposició de tothom. Li diu al Sr. Coronas que si té 

alguna ombra de dubte es miri l’expedient, si no és que la seva ombra de dubte sigui que la 

Sra. Aida Guillén hagi treballat en l’àmbit dels drets humans, perquè llavors també el convida a 

trobar alguna persona que no hagi tingut alguna relació amb algun dels membres del govern, 

precisament perquè venen d’aquest sector. 

Diu que ell coneixia pràcticament totes les persones que s’hi van presentar, igual que 

segurament coneix la majoria de les persones que han treballat en l’àmbit dels drets humans de 

la ciutat. Per tant, com que la Sra. Guillén és a la sala, vol ressaltar la seva feina precisament 

perquè s’ha posat en dubte la seva aptitud per estar en el càrrec que ocupa. 

 

La Sra. VILA reitera la felicitació a la Sra. Rubio per la nova responsabilitat. Es congratula per 

la unanimitat en aquesta iniciativa, que espera que sigui un instrument més per avançar 

positivament cap a la visibilització i apoderament de les persones d’ètnia gitana de Barcelona. 

 

El Sr. SIERRA reitera que no és una discriminació, ja que, per descomptat, considera que el 

poble gitano són barcelonins, catalans, espanyols, europeus i lliures. Diu que precisament és un 

poble al qual enveja per aquesta llibertat. 

Així mateix, felicita la Sra. Maria Rubio per la vicepresidència i agraeix a la Joana la seva tasca 

durant els dos darrers anys. Vol fer una petició en públic en aquesta sessió al Tío Manuel, al Tío 

Pistolas, perquè en l’últim consell el Tío Manuel se’n va anar una mica abans. Li demana, 

doncs, que reconsideri la seva postura i que es quedi al Consell del Poble Gitano, perquè no tan 

sols el poble gitano té els valors de respecte cap a la seva gent gran i cap a persones amb criteri, 

sinó que a més aporta i té una important representació dins del Consell del Poble Gitano. Indica 

que per regla general són cristians i que la seva visió i la seva aportació en el consell és 

necessària. 

 

El Sr. CORONAS diu que el debat ara era sobre una qüestió molt més transcendental que no del 

que es parlava abans. En tot cas, insisteix que no posa en dubte la qualitat de les persones per 

fer la seva feina, sinó la manera com el govern fa els processos de selecció, que és diferent. 

 

La Sra. ESTELLER celebra que aquesta proposta s’aprovi, que cada vegada hi hagi més 

aproximació de la gent a la cultura i la tradició del poble gitano, que això serveixi perquè 

tothom pugui fer aquesta valoració i que aquesta normalització s’estengui i cada vegada tinguin 

més capacitats a l’hora de poder prendre lliurement les seves decisions. 
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El Sr. ASENS s’afegeix a les paraules del Sr. Sierra en relació amb el Tío Manuel. Vol aclarir 

que no volia dir que el regidor de Ciutadans hagués dit que no en formessin part, sinó que era 

un aclariment, perquè és veritat que és un poble lliure, però que s’ha tractat, a part de com a 

poble lliure, com a poble que forma part del poble català. 

En relació amb el Sr. Coronas, diu que posar en dubte el procediment de selecció d’una persona 

és posar en dubte la seva designació i, per tant, l’ombra de sospita es projecta sobre aquesta 

persona. Per això el convida, primer, a no dir falsedats, perquè n’ha dit una quan ha dit que la 

Sra. Guillén era membre de l’Observatori DESC, i, segon, a informar-se i mirar l’expedient, on 

cap candidat ha plantejat cap qüestió d’irregularitat. Diu que, si el regidor d’ERC en troba 

alguna, ja podrà fer una afirmació com la que ha fet, però, si no, li demana seriositat, rigor i 

sobretot respecte a la veritat. 

 

(Aplaudiments.) 

 

El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

13.-  (M1519/6426) Preguem se’ns informi sobre el retorn de la campanya de canvi de nom i logo de 

Betevé i sobre quin projecte tenen per rellençar la cadena. 

 

El Sr. FORN demana que s’informi sobre el retorn de la campanya de canvi de nom i logo de 

Betevé i sobre quin projecte hi ha per rellançar la cadena, tenint en compte les dades de què 

disposa, que són des de 2015 fins al març de 2017. Explica que al juliol i agost de 2015 hi havia 

una quota de pantalla de l’1,2%, i actualment hi ha una quota de pantalla del 0,5%.  

Destaca que també hi ha una baixada important, gairebé del 25%, pel que fa als usuaris de la 

pàgina web. Afegeix que també hi ha un 19,5% de baixada del nombre de sessions que s’han 

vist. Conclou, doncs, que veu una baixada molt important als diferents canals pels quals es pot 

accedir a Betevé, cosa que el preocupa. 

Malgrat tot, assenyala que hi ha hagut una modificació en el canvi del nom i del logo, que ha 

costat 256.000 euros, més 14.000 d’una campanya per a la gravació d’un documental. 

Per això presenta aquest prec, perquè s’informi del rellançament del projecte, ja que creu que li 

fa falta amb urgència. 

 

La Sra. BAÑÓN explica que Betevé està en un procés de transició de model, que, entre d’altres, 

ha suposat un canvi d’entitat corporativa. Comenta que és un canvi de model molt més profund 

que simplement un canvi de nom i de logo. Indica que entre els elements que engloba aquest 

procés hi ha la superació del concepte de televisió tradicional. 

Informa que Betevé ha deixat de crear continguts exclusivament per a un mitjà lineal com la 

televisió, i ha esdevingut un creador de contingut transmèdia, que es visualitza en diferents 

suports. 

Destaca que encara és aviat per avaluar l’impacte de la renovació de la marca Betevé en la 

ciutadania, ja que 5 mesos són insuficients per a la consolidació d’un canvi tan profund com el 
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que suposa el projecte de Betevé. Apunta que, de fet, la campanya encara està activa i, per tant, 

no pot donar les dades completes del que ha suposat. 

Comenta que a l’hora d’avaluar l’audiència de Betevé és molt important que es tingui en 

compte la seva nova naturalesa i superació de la frontera televisiva, en tant que la difusió dels 

continguts es fragmenta en múltiples suports i dispositius. Considera que cal fer una anàlisi 

global, agregant les audiències i dades recollides en totes les finestres. Assenyala que cal tenir 

present que l’actual eina de mesura d’audiències, Kantar Media, ha reconegut la seva poca 

fiabilitat per mesurar l’audiència dels mitjans locals, i cal tenir en compte que encara no ha 

desplegat la nova plataforma d’agregació d’audiències provinent de les finestres digitals. 

Conclou que les dades ofertes per Kantar Media són insuficients per reflectir el canvi impulsat 

per Betevé. Admet que, segons Kantar Media, la quota de pantalla de Betevé ha passat de l’1% 

el 2015 al 0,5% al març de 2017.  

Pel que fa a les audiències web, indica que aquestes actualment se situen en nivells molt 

similars als de juny de 2015. Diu que a vegades fluctuen les dades i hi ha moments en què és 

veritat que hi ha hagut aquesta davallada de què parlava el Sr. Forn, però destaca que ara està 

totalment recuperada i creixent. 

Comenta que el projecte present i futur de Betevé es fonamenta en dos objectius principals: 

crear continguts de qualitat de tot tipus, amb vocació de servei públic i sota el concepte de 

proximitat cultural, i captar nous consumidors de contingut. Explica que, segons dades de 

l’informe Omnibus, en els darrers anys el consumidor tipus de Betevé s’ha caracteritzat pel 

seguiment que en fa la franja entre 55 i 64 anys. Assenyala que el poc interès que tenia entre els 

més joves, fins als 35 anys, és el que ha fet que es posi especial èmfasi en el fet de captar 

aquestes audiències més joves. 

Explica que en l’informe Omnibus, a la pregunta «Com valora Betevé?», els encreuaments per 

edat mostren una tendència molt positiva. Diu que si es comparen les darreres 4 onades el 

percentatge d’aquells que asseguren que no veuen Betevé disminueix clarament. Afegeix que la 

disminució més important és en la franja més jove, de 16 a 24 anys. 

Conclou, doncs, que hi ha una millora evident del posicionament de marca entre la ciutadania i 

especialment entre aquells que més costa fidelitzar, que són els joves. 

 

El Sr. FORN aclareix que precisament s’ha referit no només a les dades de Kantar Media, que, 

d’altra banda, són les que dona el mateix Ajuntament i són les que mostren que hi ha hagut 

aquesta davallada tan important. Diu que, si la Sra. Bañón li fa arribar les dades des d’abril fins 

ara, que declara que són positives, també estudiarà aquestes dades. 

Tanmateix, assenyala que no és exclusivament el que és la televisió com a plataforma més 

tradicional, sinó que també s’ha referit a les audiències del web, en què hi ha una baixada d’un 

24,62% d’usuaris, per tant, una davallada molt important. Afegeix que si es mira a Twitter es 

passa d’11.000 seguidors a 14.000, de manera que en 9 mesos tan sols hi ha hagut un augment 

de 3.200 seguidors. Comenta que a Facebook també té unes dades molt minses. 

Per tant, el preocupa que una televisió que costa 17 milions d’euros no estigui tenint l’efecte 

que hauria de tenir, ni com un canal d’informació ni com un canal de transmetre determinats 

valors de la mateixa ciutat. Creu, doncs, que l’Ajuntament s’hi ha de posar i espera que hi pugui 

haver altres sessions més de control i més aprofundides per poder conèixer totes aquestes 

novetats que el govern indica que vol fer i així  veure si els resultats són tan positius com diuen. 

 

El Sr. BADIA accepta el prec. 

 

Es dona per tractat. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/6413) Que el Govern municipal dediqui l’any 2018 a la difusió de la figura de George 

Orwell i de la significació de la seva experiència a Barcelona i al front d’Aragó durant la Guerra 

Civil, de manera que, entre d’altres actes, l’Ajuntament, en col·laboració amb la The Orwell 

Society i la Fundació Andreu Nin, assumeixi la celebració d’un acte institucional al Saló de 

Cent coincidint amb el 80è aniversari de la publicació d’Homenatge a Catalunya, l’organització 

d’una exposició sobre el pas de l’escriptor britànic per Barcelona, i la col·locació d’una placa 

commemorativa en cadascun d’aquells edificis vinculats amb la seva estada a la ciutat. 

 

La Sra. BENEDÍ vol fer una salutació de benvinguda a la Sra. Aurèlia Quintero i al Sr. Ferran 

López, representants de la Fundació Andreu Nin. 

Considera que George Orwell, nom de ploma de l’escriptor Eric Arthur Blair, és sens dubte un 

dels escriptors i periodistes més influents del segle XX, amb novel·les que han contribuït a 

configurar l’imaginari cultural i polític global i que ja formen part del bagatge col·lectiu, com 

és el cas de La rebel·lió dels animals o de 1984. Comenta que és ben coneguda la significació 

que va tenir tant a la vida com en l’obra d’Orwell la seva breu però molt intensa estada a la 

Barcelona revolucionària i al front d’Aragó com a combatent del POUM entre el desembre de 

1936 i el juny de 1937. Explica que aquesta experiència vital Orwell la va recollir en el seu 

llibre Homenatge a Catalunya, que és una descripció a voltes tendra però sempre colpidora i 

punyent, analítica però volgudament subjectiva de l’entusiasme revolucionari que existia durant 

els primers mesos de la Guerra Civil, tant al front aragonès com a la rereguarda catalana, així 

com del profund desencís que van provocar en molts republicans els fets de maig de 1937. 

Recorda que Homenatge a Catalunya va ser publicat per primera vegada en versió anglesa el 

25 d’abril de 1938, quan la victòria feixista estava lluny de consumar-se. Afegeix que aquest 

llibre va gaudir d’una enorme repercussió internacional, i destaca que encara avui és un 

testimoni excepcional i una lectura obligada per comprendre molts aspectes d’una guerra que 

els demòcrates no haurien d’haver perdut. 

Comenta que uns anys enrere l’Ajuntament de Barcelona va dedicar a l’escriptor anglès una 

plaça al bell mig del Barri Gòtic, i assenyala que des de 2013 el CCCB organitza el Dia Orwell. 

Aprofitant la celebració del 80è aniversari de la publicació d’Homenatge a Catalunya, indica 

que Esquerra Republicana de Catalunya demana al govern que dediqui l’any 2018 a la difusió 

de la figura de George Orwell i de la significació de la seva experiència a Barcelona i al front 

d’Aragó. Especifica que, en concret, demana la celebració d’un acte institucional al Saló de 

Cent, l’organització d’una exposició sobre el pas de l’escriptor britànic per Barcelona i la 

col·locació d’una placa commemorativa en cadascun dels edificis que encara testimonien 

l’estada d’Orwell a la ciutat. 

Assenyala que, malgrat les diferències ideològiques, avui com ahir la gent d’Esquerra 

Republicana de Catalunya comparteix amb George Orwell els valors suprems de la defensa de 

la llibertat i de la lluita contra el totalitarisme, fil conductor de la seva vida i de la seva obra. 

 

El Sr. BADIA accepta el prec. 
 

El Sr. VINYES agraeix la presència de la Sra. Aurèlia Quintero i del Sr. Ferran López, de la 

Fundació Andreu Nin. Explica que amb la Sra. Quintero va tenir l’ocasió poc temps abans de 

compartir les seves inquietuds perquè hi hagués uns actes sobre Orwell. 

Per tant, coincideix del tot amb la Sra. Benedí en la importància i el relleu que té Homenatge a 

Catalunya, d’Orwell. Recorda que ell mateix va anunciar que el 2018, en el marc del 

80è aniversari del comiat de les brigades internacionals, volia estendre l’homenatge a totes les 

persones que havien anat a lluitar a Catalunya per defensar la República i les llibertats de 

Catalunya. 
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Comenta que és precisament en aquest marc on es volia fer un seminari internacional sobre la 

figura d’Orwell. Indica que Barcelona és una ciutat que ha celebrat sempre Orwell, però no pot 

assegurar que tots els elements que sol·licita la Sra. Benedí es puguin realitzar. Reitera, però, 

que coincideix del tot en la petició. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec i demana al comissionat que ho tingui en compte 

i que es posi en contacte amb la fundació per tal d’ajustar al màxim el que la fundació demana. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/6419) Instar el Govern municipal a reforçar la vigilància i el control de la Guàrdia 

Urbana sobre la venda il·legal al carrer, especialment a les zones de les Rambles i del Port Vell 

que està perjudicant greument a comerciants i restauradors, conjuntament amb Mossos 

d’Esquadra i Policia Portuària, en el marc de les seves competències. 
 

La Sra. ESTELLER vol ensenyar què està causant la permissivitat del govern amb els venedors 

ambulants. Afegeix que vol ensenyar què està passant al Port Vell, en la zona de restauració, 

que està ple de venedors ambulants. 

A continuació ensenya una sèrie de fotografies sobre el que està explicant. Assenyala que s’hi 

pot veure com cada dia el Port Vell està envaït de venedors ambulants. Pregunta si això no ho 

saben la Guàrdia Urbana i el govern municipal. Demana que mirin com aquests venedors 

s’estenen dia a dia. 

Es queixa que el govern no fa res davant les queixes dels restauradors i dels comerciants quan 

es queixen perquè molts dels venedors ambulants impedeixen el pas als seus restaurants o fins i 

tot coaccionen o intimiden persones en aquella zona. Destaca que el govern desempara 

absolutament la persona que està desenvolupant la seva activitat en la restauració o el comerç. 

Ressalta que fins i tot hi ha trucades que no són ateses i que no s’hi presenta ningú quan hi ha 

aquestes queixes. 

Per tant, demana al govern que actuï, que reforci la seguretat al Port Vell, en la zona de 

restauració, en la part de la Rambla i en totes les zones on es concentren venedors ambulants; 

que es reforci el control i la vigilància de la Guàrdia Urbana, i que empari les persones que 

compleixen, com els restauradors i els comerciants, i que actuï amb determinació contra els que 

incompleixen, com els venedors ambulants, que s’estan enfortint a Barcelona, que tenen una 

impunitat absoluta per actuar i que estan perjudicant, dificultant i amenaçant les persones que 

estan treballant legítimament i s’estan guanyant la vida. 

 

El Sr. RECASENS diu que és prou irònic que el Partit Popular plantegi reforçar serveis de la 

Guàrdia Urbana, dels Mossos d’Esquadra i policia portuària al mateix temps que, com ja ha 

quedat palès, limita el creixement de les plantilles. Constata que els recursos són limitats, i es 

queixa que el govern del PP els limita encara més. Comenta que, a més, els temes de ciutat són 

molts i que no només hi ha top manta.  

Explica que en els darrers 5 anys, segons el mateix govern, la plantilla de la Guàrdia Civil i de 

la Policia Nacional ha decrescut a Catalunya un 9,2% i un 12,6% respectivament. Afegeix que 

s’han vist exemples de com això repercuteix en algunes competències com el control de 

passaports o l’expedició del DNI.  

També l’inquieta la negativa del Partit Popular a facilitar informació respecte als seus plans de 

prejubilar els membres de les policies locals a partir dels 60 anys. Diu que és una mesura que 

comparteix, però que cal que sigui planificada i progressiva, és a dir, compatible amb el 

manteniment de les plantilles, la seguretat i la prestació adequada del servei públic. 
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Dit això, assenyala que la tasca de la Guàrdia Urbana pel que fa al control de la venda ambulant 

il·legal a l’espai públic ha estat i continua sent notòria i intensa, i informa que s’hi han destinat i 

s’hi destinen tots els recursos possibles i que els agents actuen amb una professionalitat cada 

cop més acurada. Declara que les dades són inequívoques, i explica que durant el 2016 es van 

imposar un total de 79.220 denúncies per venda no autoritzada, un 26% més que l’any anterior, 

i que es van decomissar 1,1 milions d’objectes, un 26% més respecte dels 873.000 articles 

decomissats el 2015. Afegeix que, fruit de diverses investigacions, es van fer 19 entrades a 

magatzems de fabricació i distribució de productes falsificats, amb un total de 16 detinguts i 

23 investigats per diversos delictes contra la propietat industrial. Comenta que en aquest cas la 

Guàrdia Urbana va cooperar satisfactòriament amb els Mossos d’Esquadra i serveis estatals. 

Vol aprofitar per agrair de manera molt especial la implicació del servei de vigilància duanera 

de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 

En resum, indica que el govern ha mantingut i mantindrà vigent el dispositiu Víctor Alfa, amb 

una intensa presència dissuasiva en els principals eixos comercials. Afegeix que també es 

mantindran els operatius conjunts amb els Mossos d’Esquadra i policia portuària, que estan 

funcionant tan bé com es pot amb els recursos que es tenen per tal de controlar aquells espais 

particularment sensibles com el port i el metro. Reitera, però, que és el Govern central qui 

bloqueja la seguretat a Barcelona impedint la creació i el desenvolupament de les policies i de 

la seguretat. Diu que potser els que es queixen a la Sra. Esteller han de saber qui impedeix el 

desenvolupament d’aquesta seguretat a la ciutat, que no és altre que el Govern del Partit 

Popular. 

 

La Sra. ESTELLER considera que el comissionat ha fet una resposta indigna del càrrec que 

ocupa, perquè pensa que el Sr. Recasens el que ha de respondre és quines funcions fan els 

2.900 guàrdies urbans que hi ha la ciutat per tal que ciutadans que compleixen amb la seva 

obligació puguin desenvolupar la seva feina. També esperava que el Sr. Recasens respongués 

per què es consent que hi hagi tots els manters nit rere nit al port de Barcelona a la zona de 

restauració. Pregunta per què no s’hi envia la Guàrdia Urbana i per què no es respon davant de 

les queixes dels restauradors. Considera que això és el que el Sr. Recasens hauria de respondre. 

D’altra banda, indica que el Govern de l’Estat està autoritzant la reposició del 100% de la 

Guàrdia Urbana i que el comissionat fa aquests concursos amb molt d’endarreriment.  

Per tant, demana que s’actuï amb els 2.900 agents de la Guàrdia Urbana, ja que quan hi ha 

trucades de persones que els necessiten, per ordres o per no sap quina directriu, no van a atendre 

la gent. 

 

El Sr. RECASENS diu que l’opinió de la Sra. Esteller sobre la seva resposta és la mateixa que 

té sobre la seva pregunta. Per tant, demana que la Sra. Esteller deixi d’instrumentalitzar la 

Guàrdia Urbana amb aquest tema, ja que la Guàrdia Urbana està fent tot el que pot i tant com 

pot. Considera que la Sra. Esteller, per contra, hauria d’ajudar perquè la seguretat de Barcelona 

es pugui desenvolupar gràcies a l’ajuda del Partit Popular a Madrid. 

 

El Sr. BADIA rebutja el prec.  
 

Es dona per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

16.-  (M1519/6427) Quina és la previsió de convocatòria de noves places de GUB fins a final de 

mandat? 
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El Sr. FORN diu que fa aquesta pregunta per la preocupació que té per la manca d’efectius del 

Cos de la Guàrdia Urbana, que a més es veurà agreujada els pròxims anys pel que considera una 

errònia política de recursos humans. Comenta que si s’agafen les dades del pla director es pot 

veure com les jubilacions previstes per als anys 2016, 2017 i 2018 arriben a un total de 256. 

Sap, però, que el 2016 ja es van produir 81 baixes contra les 75 previstes. Diu que, si s’agafen 

les baixes efectives de 2016 i les previsions de 2017 i de 2018, al Cos de la Guàrdia Urbana hi 

haurà 262 baixes i el 2017 i el 2018 es produiran, en el millor dels casos, 169 altes fruit del 

concurs interadministratiu que proveeix 49 places, i en el concurs lliure, 120. 

Conclou que en 3 anys el Cos de la Guàrdia Urbana haurà perdut 93 efectius. Recorda que tot 

això serà si es modifica el Reial decret 1698/2011, que permetria anticipar l’edat de jubilació 

als 60 anys de tots els cossos policials. 

Vol saber si s’ha calculat el possible impacte de la modificació d’aquest decret i com es pensa 

solucionar aquesta manca de recursos que té actualment la Guàrdia Urbana i que s’agreujarà de 

cara al futur. 

 

El Sr. BADIA comenta que es reposaran totes les jubilacions de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. RECASENS informa que durant aquest mandat s’estan cobrint totes les baixes de 

reposició produïdes a la Guàrdia Urbana, bé mitjançant oferta pública o bé per mobilitat 

interadministrativa en processos de selecció que estan en curs. Comenta que la voluntat, d’acord 

amb les lleis pressupostàries de l’Estat que es puguin aprovar en el futur, és mantenir aquesta 

reposició com a mínim. 

Indica que actualment s’estan finalitzant diversos processos selectius: una convocatòria 

interadministrativa de 49 places, que es podran incorporar a la plantilla de manera immediata; 

una convocatòria de 120 places per oposició lliure que s’incorporaran a l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya a la tardor i a la plantilla de la Guàrdia Urbana al juny de 2018, i la 

convocatòria de promoció interna més important dels darrers 15 anys, que són 60 caporals i 

caporales, 24 sergents i sergentes i 8 sotsinspectors i sotsinspectores. 

Diu que no és senzill fer una previsió precisa i exacta de convocatòries de noves places perquè 

hi ha un escenari d’incertesa sobre com i quan s’aplicarà la prejubilació als 60 anys, si l’Estat es 

farà càrrec de la sobrecotització dels agents, quin serà el marc pressupostari de la Llei general 

de pressupostos i quines limitacions establirà en la contractació pública els pròxims anys, 

quants nous mossos d’esquadra podrà finalment convocar la Generalitat i quants d’aquests 

aniran a Barcelona. 

Pel que fa a exercicis vinents, anuncia que la voluntat és mantenir aquesta dinàmica de 

reposició si les lleis ho permeten. Comenta que les baixes previstes per jubilació als 65 anys de 

la Guàrdia Urbana són 23 el 2017, 18 el 2018 i 63 el 2019. Indica que, en cas que s’aprovés la 

llei que permetria la jubilació anticipada del col·lectiu als 60 anys, cosa que encara no està 

clara, les baixes podrien passar a ser 278 el 2017, 69 el 2018 i 47 el 2019. Diu que el que no es 

pot fer és comptabilitzar les baixes que es produiran en el futur, ja que encara no es poden 

reposar perquè encara no s’han produït. Per tant, assenyala que s’estan reposant les baixes que 

es produeixen, i compten les que es produiran en el futur per reposar-les. 

 

El Sr. FORN no està d’acord amb el que s’ha dit que s’han reposat totes les places. Diu que 

això és fals. Posa un exemple claríssim en xifres del mateix Pla director de la Guàrdia Urbana, i 

és que fins al 2018, amb les incorporacions noves, que són 169 en el millor dels casos, hi haurà 

93 efectius menys, cosa que és una realitat. Conclou, doncs, que no s’han reposat totes les 

places.  
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Recorda que s’han convocat dos concursos: un de 49 places, que s’ha convocat per ara, i un 

altre que no tindrà efectivitat fins al 2018. Per tant, diu que si es fa la suma i la resta hi ha 93 

efectius menys. Assenyala que s’han perdut aquests efectius que s’haurien pogut convocar 

perquè la llei ho permetia. 

Demana que el Sr. Recasens no parli de la promoció interna, perquè la promoció interna no són 

noves places, tot i que sigui molt necessària. Pregunta si el govern municipal està negociant 

amb l’Estat i què s’està fent per preveure tot això que pugui passar. Considera que el govern ha 

de negociar i intentar preveure i anticipar-se al que pugui passar. 

Finalment, reclama que el Sr. Recasens ha dit que li comentaria el tema dels agents temporals, 

de la qual cosa encara no n’ha dit res. Espera no trobar-s’ho damunt de la taula sense que s’hagi 

explicat als grups. 

 

El Sr. RECASENS troba evident que els seus números i els del Sr. Forn no quadrin. Proposa, 

doncs, que s’asseguin un dia i s’ho mirin perquè li assegura que no hi ha cap baixa que s’hagi 

produït a la Guàrdia Urbana que no s’hagi convocat o no es convoqui l’any següent. Reitera que 

totes les baixes de reposició seran cobertes. 

L’altra resposta diu que la farà més tard perquè hi ha una altra pregunta. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

17.-  (M1519/6409) Quines mesures pensa du a terme el Govern municipal per tal de garantir la 

reposició a temps dels agents de la Guàrdia Urbana, de les baixes que poden produir-se degut a 

la prejubilació d’entre 240-270 agents, en el cas d’aplicar-se el Reial Decret que els permetria 

jubilar-se als 60 anys? 

 

El Sr. SIERRA diu que ha de fer les preguntes de 2 en 2 perquè el Sr. Recasens li doni una 

satisfacció i una resposta. Demana que el Sr. Recasens no menteixi. Pensa que no pot ser que el 

comissionat de Seguretat tingui unes dades diferents de les que tenen tots els grups municipals. 

Insisteix que no s’està complint la taxa de reposició. Pregunta on és la convocatòria feta l’any 

anterior. Diu que els guàrdies urbans que s’han convocat no hi seran fins al juny de 2018. 

Destaca que el govern disminuirà els efectius de la Guàrdia Urbana. 

En concret, però, vol preguntar, en el cas que la jubilació es produeixi als 60 anys, de manera 

que es perdrien entre 240 i 270 agents, com pensa el govern complir aquesta taxa de reposició. 

Tal com ja va demanar en el Ple, pregunta si el govern pretén cobrir aquestes places amb agents 

turístics. 
 

El Sr. RECASENS diu que respondrà el que ha estat responent tot el matí, és a dir, que no és 

senzill realitzar una previsió precisa i exacta de convocatòria de noves places en un escenari 

d’incertesa en què no se sap com s’aplicarà el tema de la jubilació als 60 anys.  

Manifesta que fa mesos que el govern intenta mantenir contactes amb el Govern de l’Estat per 

tenir informació puntual sobre aquest tema i no se’n surt. Informa que tot just el dilluns anterior 

va poder tenir una reunió amb el subdelegat, que li va avançar algunes dades genèriques i es va 

comprometre a traslladar al Ministeri de l’Interior i a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social 

aquesta temàtica. Posa en relleu que l’única resposta que ha rebut fins ara i després de presentar 

al·legacions al projecte de decret és un escrit que indica que no es pot facilitar el decret fins que 

estigui en fase d’informació pública. Comenta que, per tant, no té cap informació sobre com i 

quan es pensa aplicar aquest decret ni les mesures que s’arbitraran, ni tampoc té cap informació 

sobre el cost del capítol I, que es preveu que s’incrementi amb prop d’11 milions d’euros anuals 

a causa del sobrecost que significarà aquesta mesura. 



 

Ref:  CCP 6/17 Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

v.  22/ 6/ 2017     13: 21 
86 

En resum, manifesta que el govern no s’oposa a la jubilació als 60 anys, però creu que és una 

bona oportunitat per permetre renovar la plantilla, però alhora cal fer-ho d’una manera gradual i 

de reposició. Destaca que cal tenir present que cada vegada que es reposa un agent és el temps 

que es triga a seleccionar-lo més el temps que passa a l’Escola de Seguretat Pública de 

Catalunya. 

Per tant, assenyala que el govern no està per rebaixar la plantilla de la Guàrdia Urbana, sinó tot 

el contrari, i més en un nivell 4 sobre 5 d’alerta antiterrorista. En aquest sentit, està sorprès per 

la negativa de permetre aquestes noves promocions dels Mossos d’Esquadra, i recorda que 

aquesta mesura tindrà un impacte negatiu a Barcelona. Anuncia que, tan bon punt es tingui 

confirmació oficial d’això, podrà fer un escenari amb jubilació i sense jubilació. Finalment, 

reitera que totes les places de reposició es cobriran i no en quedarà ni una per cobrir. 

Pel que fa a la pregunta sobre quin tipus de policia, insisteix que la contestarà més endavant. 

 

El Sr. SIERRA diu que això és una presa de pèl, ja que el Sr. Recasens només ha llegit un paper 

i no ha contestat a la pregunta de Ciutadans ni tampoc a la del Grup Municipal Demòcrata 

anterior. 

Insisteix a preguntar si el govern pretén incorporar agents turístics com a agents de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona. Demana que contesti aquesta pregunta amb un sí o no, i no amb un «li 

respondré més tard». 

En segon lloc, constata que el Sr. Recasens ha afirmat diverses vegades que es compliran totes 

les taxes de reposició de la Guàrdia Urbana. Assenyala que dos grups municipals ja han dit que 

no és així, igual que Ciutadans. Exigeix, doncs, a la Sra. Colau el cessament del Sr. Recasens, i 

diu que si no es produeix ho tornarà a exigir, perquè ho troba una falta de respecte constant a la 

Guàrdia Urbana. Destaca que, a més, hi ha una situació d’extrema gravetat, d’alerta 4 sobre 5 

en amenaça terrorista, i que el govern està traient efectius a la Guàrdia Urbana, a part d’altres 

menyspreus com retirar-los la defensa en els procediments penals. 

 

El Sr. BADIA torna a dir que es reposaran totes les places i jubilacions de la Guàrdia Urbana. 

Considera que aquesta és una resposta clara. Comenta que aquest any s’ha fet amb una 

interadministrativa. Recorda que en l’anterior mandat hi va haver un any que no es va convocar. 

Insisteix que al final del mandat s’hauran reposat tots els efectius. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

18.-  (M1519/6410) Quin és el parer del Govern municipal respecte a la contractació de la vigilància 

i seguretat Marsegur? Té coneixement el Govern municipal de les condicions laborals dels 

treballadors que realitzen la vigilància i seguretat en els centres de serveis socials de l’Institut 

Municipal de Serveis Socials? 

 

El Sr. SIERRA vol saber el parer del govern municipal respecte a la contractació de la 

vigilància privada a l’empresa Marsegur respecte a les seus dels instituts municipals de serveis 

socials i també del Museu Marítim, a Drassanes. 
 

El Sr. FERNÁNDEZ explica que Marsegur va guanyar un concurs al desembre de 2016 perquè 

va ser l’oferta millor valorada per la puntuació econòmica sobre les 11 empreses que es van 

presentar. Comenta que en molt poc temps va començar a tenir informacions més o menys 

directes i indirectes que es van confirmar el dia 8 de maig, quan l’Associació Catalana 

d’Empreses de Seguretat va comunicar la seva opinió sobre el fet que aquesta empresa 

incomplia les condicions laborals dels seus treballadors. 
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Indica que el govern immediatament, quan va tenir informació d’això, va enviar una carta a 

Marsegur per preguntar si havien complert les condicions de la subrogació i el conveni 

col·lectiu de referència. Comenta que la resposta per part de Marsegur va ser molt genèrica 

sobre l’existència d’un conveni d’empresa, però sense que el govern tingués aquest conveni. 

Explica que, paral·lelament, aquestes setmanes l’Ajuntament ha estat molt actiu a l’hora de 

recollir les incidències que hi podia haver, sobretot pel que fa a la seguretat dins dels 40 centres 

de serveis socials que hi ha a Barcelona. Informa que s’han recollit algunes errades en el 

compliment de les tasques assignades, que inclouen absències en alguns serveis dels centres, i 

diu que li han arribat de manera escrita unes manifestacions realitzades per part de treballadors. 

Finalment, assenyala que el 29 de maig s’han enviat a la Inspecció Territorial de Treball aquests 

dubtes i que el gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials ha incoat un procediment 

sancionador cap a aquesta empresa, ha nomenat instructor i que s’obren els dies en què aquesta 

empresa pot explicar si està complint o no les coses. De totes maneres, diu que això té mala 

pinta, és a dir, que té la sospita que aquesta empresa no acabarà complint tot el que se li demana 

i que caldrà fer un canvi d’adjudicatari. 

 

El Sr. SIERRA agraeix la resposta. Diu que ja ho sabia, però. Comenta que fins i tot hi ha una 

sentència recent sobre aquesta empresa a Madrid. Tanmateix, diu que la pregunta no anava 

adreçada al Sr. Fernández, sinó al Sr. Badia, que és el responsable de la contractació. Denuncia 

que el govern precaritza. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/6414) Per quins motius l’Ajuntament ha denegat la col·locació de les banderoles 

promocionals del cicle Vinòmics que impulsa la D.O. Catalunya? 

 

La Sra. CAPDEVILA indica que la pregunta està motivada per la denegació de les banderoles 

de la segona edició de Vinòmics, un projecte en línia que recull 7 històries gràfiques inspirades 

en el món del vi i signades per autors de reconegut talent, fent un maridatge entre còmic i vi. 

Explica que és un esdeveniment patrocinat per la denominació d’origen Catalunya, a qui la 

Direcció de Comunicació va denegar la proposta de banderoles sense cap justificació ni 

voluntat de trobar una solució satisfactòria per a ambdues parts. Afegeix que, curiosament, uns 

dies després apareixien unes banderoles d’una exposició sobre cuina cannàbica. 

Per tot això es pregunta si el govern té algun problema amb les DO o només amb la DO 

Catalunya; si el govern va plantejar canvis o senzillament es va negar a permetre la campanya; 

si el govern va advertir que la mostra Films Dones, patrocinada igualment per la DO, també 

quedava vetada; si sempre que es parli de còmics o de pel·lícules en què apareguin vins es 

vetarà; si en el cas que es faci un cicle de cinema i s’emeti Días de vino y rosas el govern dirà 

que no es poden penjar els cartells. Pregunta per què els còmics sobre vins no i la cuina sobre 

cànnabis sí. Demana si el govern ha parlat amb denominació d’origen Catalunya després 

d’aquest incident. Pregunta si és cert que el govern ho va considerar un error tècnic, però que, 

així i tot, es va denegar. 

 

La Sra. BAÑÓN aclareix que Vinòmics i la DO Catalunya en cap moment van fer una 

sol·licitud de banderoles, perquè qui va demanar la campanya de banderoles va ser la 25a 

Mostra Internacional de Films de Dones. Comenta que Vinòmics era patrocinador de la mostra, 

però diu que va utilitzar una estratègia per fer servir una banderola per promocionar la seva 

campanya de Vinòmics, que li sembla estupenda, però que no està dins de la normativa de 
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banderoles en què els patrocinadors només poden ocupar un 15% de la superfície de la 

banderola. Diu que això es va parlar sempre amb la mostra de cinema de dones, perquè 

Vinòmics no van ser peticionaris. 

Admet que, segons la normativa de banderoles, la creativitat no pot fomentar el consum ni 

mostrar begudes alcohòliques de qualsevol graduació en la creativitat. Com que es tractava d’un 

tema artístic, sempre seguint la normativa, explica que es valora sovint la creativitat i se 

sol·liciten els canvis que es consideren oportuns. Manifesta que no hi ha res en contra dels vins 

ni de la denominació d’origen Catalunya, ans al contrari. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que això la tranquil·litza molt, perquè dona la coincidència que el 

govern va vetar dos actes promocionats per DO Catalunya. Considera que el govern no pot 

vetar per normativa una banderola on aparegui vi o la paraula vi i després fer banderoles sobre 

cuina cannàbica. Recorda que, pel que sap, el cànnabis és una droga que està prohibida, no com 

el vi, que també és una droga, però que com a mínim és legal. Pensa, doncs, que és 

contradictori. Per tant, recomana al govern que s’ho faci mirar. 

 

La Sra. BAÑÓN diu que no es pot vetar una cosa que no s’ha demanat. Respecte a la resta de 

banderoles, indica que el govern sempre supervisa els temes. Manifesta que no té res en contra 

del vi i que es parla amb tots els peticionaris per intentar arribar a solucions per a les diferents 

casuístiques. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/6420) Té previst el Govern municipal crear la figura dels Agents Turístics, d’acord 

amb la Llei de Policies Locals de Catalunya? En cas afirmatiu, indicar calendari, cost i número 

d’agents. 

 

La Sra. ESTELLER vol que el govern contesti si té previst crear la figura dels agents turístics 

d’acord amb la Llei de policies de Catalunya, i, en cas afirmatiu, vol saber quin és el calendari, 

el cost i el nombre d’agents, perquè li ha arribat que s’està fent un estudi i que s’està treballant 

en aquesta direcció. 
 

El Sr. RECASENS li diu al Sr. Sierra que tot arriba i que ara li contestarà la pregunta, alhora 

que contesta a la Sra. Esteller. Explica que la situació a l’estiu és la que és i, per tant, diu que no 

cal que la torni a explicar. Reconeix que la Llei de policies locals 16/91 preveu, en la disposició 

addicional quarta, que els ajuntaments que per circumstàncies especials vegin augmentada 

l’afluència de visitants durant l’època turística poden convocar places de policia en règim de 

funcionari interí per un període màxim de 6 mesos. Recorda que aquesta és una llei aprovada 

per unanimitat al Parlament de Catalunya i que, per tant, està en ple vigor. 

Comenta que aquesta és l’opció de molts municipis de Catalunya, com ara Salou, Lloret de 

Mar, l’Escala, Castelldefels, el Vendrell, Platja d’Aro, Cambrils, etc. Per tant, davant les 

incerteses i la política del Govern de l’Estat, que, amb el suport pressupostari de Ciutadans, no 

deixa créixer la plantilla de la Guàrdia Urbana i no deixa crear places de Mossos d’Esquadra i 

redueix plantilles de cossos de l’Estat, informa que s’està estudiant una cosa que ja va proposar 

ERC fa molt temps i que es reprèn ara, com és la creació d’una possible policia de temporada. 

Assenyala que això va lligat amb el que s’ha vist en la proposta del cos auxiliar, és a dir, indica 

que el govern pensa que, posats a estudiar alguna cosa, prefereix estudiar la creació d’aquestes 

policies auxiliars, que no creen cap cos nou, sinó que s’integrarien i reforçarien la Guàrdia 

Urbana de Barcelona. 
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Reitera que està en fase d’estudi i informa que s’està fent al mateix temps que se n’estudien 

d’altres, com ara optimitzar recursos, ampliar agents cívics o negociar amb els sindicats per 

veure com es poden ajustar els períodes de gaudi de vacances a la realitat i a les necessitats de 

la ciutat. 

Comenta que es fa també perquè hi ha una despesa important en hores extres de 10 milions 

d’euros, que és el que costa cobrir de manera puntual les necessitats de la forta demanda de 

serveis de la Guàrdia Urbana, especialment a l’estiu. Tanmateix, indica que aquesta qüestió no 

està encara tancada, i manifesta que es vol parlar i estudiar amb profunditat. Afegeix que, 

evidentment, es parlarà abans amb els sindicats amb representació a la Guàrdia Urbana, amb els 

grups municipals i amb altres actors socials. Insisteix que és un estudi, però repeteix que, posats 

a estudiar, el govern prefereix prioritzar aquesta via que no pas la de crear un cos auxiliar. 

 

La Sra. ESTELLER avança que el seu Grup està en contra de la creació d’aquest cos. Considera 

que el Sr. Recasens fa responsable el Govern de l’Estat de la seva mala planificació, ja que no 

va convocar places el 2016 quan ho podia fer, i les de 2017 les està convocant tard i seran 

efectives el 2018.  

Demana, doncs, que el comissionat de Seguretat assumeixi la seva responsabilitat i la seva mala 

planificació i que no la repercuteixi en el Govern de l’Estat, perquè el Sr. Recasens no està 

complint amb la taxa de reposició que podia haver fet. 

Sol·licita al Sr. Recasens que convoqui les places i que cobreixi totes les places amb policies 

formats, que no creï aquest cos d’agents turístics i que en cap cas ampliï aquests altres 

organismes. Pensa que aquestes places han de ser cobertes per funcionaris de carrera i que no 

s’hauria d’entrar en aquestes vies alternatives. 

En el supòsit que el govern tirés endavant aquest estudi, pregunta quantes places té previst 

convocar i quin seria el calendari, a més del cost total que suposarien aquestes places. 

 

El Sr. RECASENS informa que no és cap cost nou, que es crearan totes les places de reposició i 

que aquestes places no incidiran sobre les places de reposició que es crearan. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 
 

21.-  (M1519/6370) Tenint en compte les múltiples declaracions fetes sobre la preservació d’espais 

ocupats per veïnes de la ciutat, necessaris pel teixit dels barris així com declaracions públiques 

on s’afirmava que no hi haurà intervenció del cos de la GUB en els desallotjaments d’aquests 

espais, com és que la GUB va intervenir afavorint el desallotjament de la Nova Rimaia? 

 

La Sra. ROVIRA comenta que el dimecres 14 de juny es va produir el desallotjament d’un espai 

alliberat, com era l’espai de la Nova Rimaia, per part dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia 

Urbana. Vol condemnar aquest desallotjament com també ja ho va fer al Parlament. 

Comenta que hi ha hagut diferents declaracions fetes sobre la preservació d’espais ocupats per 

veïnes de la ciutat. Afegeix que en aquest cas la Nova Rimaia era un espai que donava vida i 

que posava la vida de les persones al centre, i no els interessos econòmics. Comenta que, a més, 

es troba al barri de Sant Antoni, que està sent gentrificat i en què les veïnes estan marxant a 

viure a d’altres llocs. 

Vol saber, en aquest context, com és que la Guàrdia Urbana va col·laborar en aquest 

desallotjament, tenint en compte que s’havien fet diferents declaracions i s’havia dit en 

diferents espais que la Guàrdia Urbana no col·laboraria en aquest tipus de desallotjaments. 
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El Sr. RECASENS comenta que la Guàrdia Urbana no va intervenir directament en el 

desallotjament físic de la Nova Rimaia. Especifica que va ser el Cos de Mossos d’Esquadra qui 

va realitzar el desallotjament per ordre judicial i qui va sol·licitar la col·laboració de la Guàrdia 

Urbana exclusivament pel que fa al tall de trànsit a la ronda de Sant Pau i en altres llocs vials. 

Comenta que aquesta funció d’ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit del nucli urbà és una 

atribució de la Guàrdia Urbana. Reitera que en aquest cas es va tallar el trànsit. Indica que es va 

produir una concentració d’unes 30 persones a la calçada a la ronda de Sant Pau. Afegeix que, 

davant d’aquesta situació, la Guàrdia Urbana es va limitar a tallar el trànsit per garantir la 

seguretat i el dret d’aquesta manifestació. Informa que es va assegurar la fluïdesa de trànsit i es 

va minimitzar l’impacte del tall als altres ciutadans en un carrer que pot tenir complicacions 

vials. 

Assenyala que també es va desplaçar un inspector de TMB al lloc per organitzar els 

desviaments necessaris en les línies d’autobús afectades. Comenta que l’únic que va fer la 

Guàrdia Urbana, com en qualsevol altra situació en què hi hagi problemes de trànsit, és 

col·laborar a desviar el trànsit i a facilitar la fluïdesa davant d’un acte al carrer. 

 

La Sra. ROVIRA es mostra sorpresa perquè hi ha persones que ara formen part del govern amb 

qui, abans de ser-hi, però també després, s’havien fet reunions de com es podria abordar el 

desallotjament d’espais alliberats que són necessaris i amb qui es compartia que eren necessaris 

en els diferents barris de la ciutat. Es mostra sorpresa, doncs, que sí que hi hagués una 

col·laboració per part de la Guàrdia Urbana, perquè col·laborar vol dir treballar conjuntament 

amb els Mossos d’Esquadra en la senyalització, tallant el trànsit, etc. 

Comenta que precisament van ser aquests elements els que la CUP va posar sobre la taula, que 

entenia que la Guàrdia Urbana com a cos municipal i que depenia estricament de l’Ajuntament 

de Barcelona podia ser que no col·laborés i que els Mossos d’Esquadra assumissin tota la 

responsabilitat d’aquells actes. 

Entén que això és una decisió política i que el fet de no col·laborar ni tan sols amb talls de 

trànsit expressaria el rebuig de l’Ajuntament a prendre part de l’expulsió de les persones que 

estan alliberant espais necessaris a la ciutat. 

 

El Sr. RECASENS insisteix que això és un tema estrictament de seguretat viària i d’atenció els 

ciutadans. Explica que, cada cop que hi ha una situació al carrer que requereix desviaments de 

trànsit o talls de carrers, es fa. Comenta que s’acaba de fer amb una manifestació el mateix matí 

i diu que es farà sempre que calgui, en atribució del que la llei els dona, que és la seguretat 

viària. Pensa que és igual que sigui una situació o una altra, ja que quan hi hagi un problema de 

talls de carrers la Guàrdia Urbana ha d’intervenir per fluïdificar el trànsit el millor que es pugui. 

 

Es dona per tractada. 

 

22.-  (M1519/6371) Quina responsabilitat assumeix el govern d’aquest ajuntament en tant que la 

criminalització que està realitzant de la vaga està provocant un augment en l’agressivitat de les 

agressions cap als treballadors i treballadores del metro; i quines mesures prendrà perquè 

aquestes agressions no es produeixin? 

 

La Sra. ROVIRA explica que el 24 d’abril de 2017, amb motiu de la vaga convocada per les 

treballadores i treballadors del metro de Barcelona, la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, va 

declarar davant els mitjans de comunicació que aquestes convocatòries no tenien raó de ser i 

que molt poques empreses poden oferir les condicions que s’estan oferint als treballadors, que 

es plantegen millorar en el conveni que s’està negociant. 
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Considera que d’aquesta manera la Sra. Vidal feia una criminalització de la lluita dels 

vaguistes, ja que aquestes declaracions han tingut també com a conseqüència un augment de les 

agressions que pateixen les treballadores del metro, com va succeir a dues estacions de la 

línia 5. 

Per tot això vol saber quina responsabilitat entomen el govern i la seva responsable directa, 

Mercedes Vidal, en tant que la criminalització que s’està realitzant dia a dia amb declaracions 

públiques està provocant i va relacionada amb l’augment d’aquestes agressions cap a 

treballadores del metro. 

Pregunta, doncs, quines mesures es prendran i com es pensen entomar les pròximes vagues que 

vindran. 

 

La Sra. VIDAL considera que en cap cas d’aquestes declaracions es pot deduir una 

criminalització ni dels vaguistes ni del dret de vaga. Diu que no s’ha criminalitzat ni aquesta ni 

cap altra protesta, sinó tot el contrari. Per molt que s’afirmi que el govern ha dit més d’una 

vegada que els treballadors de metro són uns privilegiats, manifesta que això és rotundament 

mentida, ja que cap membre d’aquest govern ha fet aquesta afirmació. Comenta que, tot el 

contrari, el govern sempre ha dit que els treballadors de TMB tenen un sou just i que és el sou 

que hauria de tenir tothom. Indica que això no és cap criminalització. 

Comenta que han estat reiterades les manifestacions tant per part seva com a presidenta de 

TMB com d’altres membres del govern de la legítima expressió del dret de vaga. Considera que 

en cap cas hi està havent un augment d’agressions al metro, sinó que aquella agressió va ser 

produïda per una situació de tensió en el moment en què es desallotjaven trens enmig de la 

vaga. 

Diu que no queda cap dubte del seu posicionament, de la defensa legítima dels treballadors i 

treballadores. Recorda que va dir a mitjans i per xarxes que per molt que es digui no serà 

veritat, ja que el govern sempre ha defensat l’exercici dels treballadors en la seva feina i ha dit 

que aquestes actituds són inadmissibles, que no es poden admetre les agressions a treballadors 

que estan fent la seva feina. Comenta que els treballadors de TMB estan degudament protegits 

perquè l’empresa es persona sempre en qualsevol tipus d’agressió, com li correspon com a 

empresa que ha de vetllar pels seus treballadors. 
 

La Sra. ROVIRA recorda que l’alcaldessa va fer unes declaracions en què va dir que quan hi 

havia vaga era impossible negociar i que no es podia, mitjançant aquesta vaga, posar sobre la 

taula la necessitat d’una negociació. Comenta que la Sra. Vidal acaba de dir una cosa totalment 

contrària. 

Recorda que la Sra. Vidal també va dir que les vagues no tenen raó de ser. No entén com 

encaixa això amb el que acaba de dir. Així mateix, vol posar de manifest que les vagues de 

metro no són per diners, tal com s’intenta fer veure i com s’està dient públicament, sinó que són 

per una cosa molt més important per a les treballadores i per a la ciutat i molt més digna. 

Especifica que les vagues de metro són per revertir la precarietat existent, una lluita necessària 

contra les externalitzacions, i per assegurar que el servei de metro segueixi sent públic, que 

segueixi sent segur i que segueixi sent de qualitat. Comenta que aquesta precarietat es dona en 

forma de contracte a temps parcial, que es vol seguir estenent per tots els torns de treball. 

Explica que els treballadors sol·liciten que, tal com van pactar en el Pla de jubilació 2013-2018, 

el 2022 només hi hagi un torn amb personal a temps parcial i que sigui el torn de tancament. 

Per tant, pregunta si es respectaran aquests pactes. Comenta que de moment les negociacions no 

avancen perquè el govern no està sent contundent i no sap respondre aquestes preguntes. 

Pregunta si saben que la direcció de metro ha decidit que els companys que van ser contractats 

per primera vegada per treballar l’estiu de 2016 aquest any no els contractaran a l’estiu. Entén 

que hi ha moltes preguntes que s’han de respondre i que quan es fan certes declaracions s’estan 

criminalitzant les persones que lluiten pels seus drets. 
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La Sra. VIDAL referma la seva declaració, ja que en cap cas el govern ha criminalitzat 

vaguistes. Troba molt curiós que no es parin de repetir les declaracions que l’alcaldessa va fer 

en un inici del conflicte i que va rectificar el dia següent en prime time, cosa que sempre 

s’obliden de destacar. Afegeix que no és gaire habitual que un alcalde rectifiqui les seves 

paraules i menys que ho faci al principal mitjà públic i en prime time. 

Respecte al que deia la regidora de la CUP que les vagues són per revertir la precarietat, 

comenta que això és el que s’està fent al metro, tant si ho volen reconèixer com si no. 

 

Es dona per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

23.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1. 

Barcelona expressa el seu condol i suport a les víctimes de l’atemptat d’Hipercor. Als i les 

ciutadanes que hi van perdre algun ésser estimat, als i les que van resultar ferits i a la resta de 

persones que encara avui pateixen les seqüeles d’aquell atac injustificable. 2. Barcelona, en el 

30è aniversari dels fets, reconeix que aquest atemptat és una part dolorosa de la memòria de la 

ciutat, i que com a tal cal preservar-ne el record. 3. Aquesta memòria de l’atemptat d’Hipercor 

ha de servir per refermar la voluntat de Barcelona de ser una ciutat promotora de la pau i 

defensora dels valors democràtics i del diàleg. 4. Barcelona es compromet a commemorar de 

forma escaient el 30è aniversari de l’atemptat d’Hipercor. En aquest sentit, celebrarà un acte 

institucional de record i impulsarà una exposició perquè la ciutadania, i especialment les noves 

generacions, no l’oblidin. 

 

S’APROVA aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida pel Sr. Badia, amb el 

posicionament favorable de tots els Grups municipals excepte el de la CUP-Capgirem 

Barcelona. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.55 h. 


