Secretaria General

COMISSIÓ CONJUNTA DE LES COMISSIONS PERMANENTS DEL CONSELL MUNICIPAL
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 D'ABRIL DE 2019
ACTA

A la Sala Lluis Companys de la casa de la ciutat, el 15 d'abril de 2019, s’hi reuneix la
COMISSIÓ CONJUNTA DE LES COMISSIONS PERMANENTS DEL CONSELL MUNICIPAL,
sota la presidència de la Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi assisteixen les Imes. Sres i els
Ims. Srs.: Agustí Colom Cabau, Josep Maria Montaner Martorell, Eloi Badia Casas,
Jaume Ciurana i Llevadot, Sònia Recasens i Alsina, Marilén Barceló Verea, Santiago
Alonso Beltran, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés Añón, Xavier Mulleras Vinzia,
Eulàlia Reguant i Cura, Gerard Ardanuy i Mata i Juanjo Puigcorbé Benaiges i, assistits
per l'assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del secretari
general, i certifica.
Excusa la seva absència la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago.
També hi són presents les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz
Castellví, Gala Pin Ferrando, Jordi Martí Galbis, Mercè Homs Molist, Francisco Sierra
López, Koldo Blanco Uzquiano, Montserrat Benedí Altés, Gemma Sendra Planas,
Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Villagrasa Gil, Maria Rovira
Torrens i Pere Casas Zarzuela: els Srs. i les Sres: Pilar Miràs Virgili, gerenta de Recursos,
Javier Pascual Gurpegui, gerent de Recursos Humans i Organització, Aurora López
Corduente, gerenta adjunta d’Urbanisme, Emília Andreu Almécija, gerenta de l’Institut
d’Educació, Ricard Fernández Ontiveros, gerent de Drets Socials, Francisco Ramos
Martín, director executiu d’Estratègies de Foment d’Ocupació de Barcelona Activa, SA,
Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, Josep Lluís Gómez Fernández,
comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació, Joan Subirats Humet,
comissionat de Cultura, Frederic Ximeno Roca, comissionat d’Ecologia Urbana i
Amadeu Recasens Brunet, comissionat de Seguretat.
S'obre la sessió a les 10.00 hores.
La PRESIDENTA obre un torn de paraules perquè els portaveus dels grups puguin
plantejar qüestions d'ordre.
El Sr. CIURANA mostra el seu desacord, tal com el seu grup ja havia manifestat a la
Junta de Portaveus, amb la convocatòria d'aquesta sessió conjunta de les comissions
del Consell Municipal per tractar els temes pendents i cloure el mandat. Apunta que
l'entrada i sortida constant de regidors i la durada prevista de la sessió, que es podria
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allargar fins a onze hores, no és la manera més adient de treballar. Per tant, demana
que en el futur es tingui en compte aquesta apreciació i que s'opti per una altra solució.
El Sr. ARDANUY exposa que a l'ordre del dia consten diverses iniciatives, com ara les
declaracions institucionals, que requereixen la signatura dels grups municipals.
Assenyala que el sistema tradicional de signatura física damunt paper s'ha canviat per
un dispositiu informàtic, que qualifica de curiós perquè per comptes de facilitar el
tràmit el complica, si més no als dos regidors no adscrits, atès que no se'ls ha inclòs en
aquest dispositiu. Insta, doncs, els serveis responsables d'aquesta qüestió a resoldre
aquesta circumstància. En cas que es decideixi que la solució passa perquè els dos
regidors no adscrits es constitueixin com a grup municipal, pregunta quina repercussió
política tindria aquesta mesura. Finalment, palesa que el fet de no poder signar una
declaració institucional o qualsevol altra iniciativa vulnera els drets de representació
política dels regidors no adscrits.
La PRESIDENTA entén que, mentre no es resolgui aquest problema del sistema
informàtic, en aquesta ocasió les iniciatives es podrien signar damunt paper.
El Sr. ARDANUY creu que en les circumstàncies actuals aquesta firma física no es pot
fer.
La SECRETÀRIA manifesta que, atès que es troben en una fase transitòria, la Secretaria
permetria la signatura física per resoldre aquest problema tècnic.
El Sr. ARDANUY reclama un posicionament clar de la Secretaria o de l'ajuntament, atès
que en altres ocasions s'havia dit que es podria realitzar algun tràmit però finalment
no s'havia pogut fer. En definitiva, abans de signar res vol saber si la seva signatura
tindrà cap efecte.
La PRESIDENTA suggereix que aquest tràmit es pugui fer telemàticament i alhora en
paper.
El Sr. MULLERAS comenta que el Grup Popular ha presentat una declaració
institucional i encara no saben quins grups l’han signada i quins no.
La PRESIDENTA aclareix que totes les declaracions institucionals que s’han presentat
fins a l’inici de la sessió, tret de la que ha presentat el Grup d’Esquerra Republicana,
han tingut el suport suficient per poder ser tractades, inclosa la que ha presentat el
Grup Popular.
A continuació, demana a Secretaria que imprimeixi en paper totes les declaracions
perquè els grups les puguin signar i d’aquesta manera poder deixar clar quines
s’inclouen a l’ordre del dia i quines no. D’aquesta manera, afegeix, es podrà decidir si
la declaració presentada pel Grup d’Esquerra Republicana, referida a la Sra. Neus
Català, que mitjançant el nou sistema telemàtic no ha rebut un suport suficient, també
es pot incloure a l’ordre del dia.
Tot seguit, anuncia que decau la compareixença sol·licitada pel Grup Popular, recollida
al punt 2 de l’ordre del dia, perquè hi ha hagut un acord entre aquest grup i el Govern
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per tal que la resposta es doni per escrit. Entén que la resposta també es lliurarà a la
resta de grups, atès que el punt no serà tractat oralment.
Finalment, anuncia que s’ha presentat una moció d’urgència relativa a un contracte
d’arrendament i un conveni amb la Cambra de Comerç de Barcelona.
El Sr. COLOM exposa que es tracta d’aprovar un conveni de col·laboració entre
l’ajuntament i la cambra per a la cessió d’uns espais i la prestació de serveis comuns. A
tal fi, s’ha d’aprovar un contracte d’arrendament perquè l’ajuntament pugui destinar a
prestació de serveis les plantes 1 a 13, d’un edifici de propera construcció de vint-i-una
plantes. Apunta que aquestes plantes sumen un total de 12.000 m2. També diu que
s’hauria d’aprovar la despesa derivada d’aquesta mesura per poder formalitzar el
contracte amb la Cambra de Comerç i que es pugui iniciar la construcció de l’edifici.
La Sra. RECASENS admet que l’aprovació d’aquesta mesura és urgent per la
importància que té, però comenta que no pertocava en aquest moment que el Sr.
Colom n’expliqués el contingut, sinó que hauria d’haver argumentat el perquè de la
urgència. D’altra banda, subratlla que fa temps que es parla d’aquesta qüestió a la
premsa, fins i tot en període electoral, i que s’han publicat fotografies de la signatura
del conveni. Per tant, constata que fa mesos que s’hi treballa i no entén que el Govern
hagi hagut de presentar aquesta mesura a la comissió amb un procediment d’urgència.
La PRESIDENTA, després d’escoltar el vot favorable de tots els grups municipals,
excepte el de la CUP, i els vots favorables dels regidors no adscrits, indica que s’aprecia
la urgència de la moció i anuncia que es tractarà després del punt 32. També informa
que s’han transaccionat les proposicions presentades pels grups Socialista i de la CUP,
que consten a l’ordre del dia com a punts 51 i 53 respectivament.
El Sr. CIURANA informa que el seu grup ha transaccionat amb el Govern la proposició
sobre les clavegueres de l’Estat, recollida al punt 48 de l’ordre del dia. Anuncia que en
el decurs de la sessió faran arribar el text de la transacció als grups municipals.
La Sra. PIN informa que a les sis de la tarda s’haurà d’absentar de la sessió i demana
que els punts en els quals ha d’intervenir es puguin tractar abans d’aquesta hora.
La PRESIDENTA diu que resoldran aquesta qüestió al migdia, quan ja es podrà fer una
previsió més acurada sobre l’horari en què es tractaran els punts restants. Finalment,
recorda que es tractaran conjuntament, si bé es podran votar per separat, els punts 3 i
17, 21 i 22, 36 i 37, 39, 40 i 41, i 42, 43 i 44.
II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les
resolucions següents:
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. –

(20180220) (18002972) Del gerent municipal, de 22 de març de 2019, que adjudica a
Aprise-Catalunya Empresa d’Inserció SL. el contracte relatiu a la prestació del servei de
suport expert, tecnològic i logístic per al desenvolupament de l’estratègia de gestió del
coneixement, processos d’aprenentatge i projectes de desenvolupament tècnic de la
Direcció d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets Socials (Lot 1), per als exercicis
2019-2020, i per un import de 125.229,65 euros (IVA inclòs).

2. –

(20180220) (18002972) Del gerent municipal, de 22 de març de 2019, que adjudica a
Aprise-Catalunya Empresa d’Inserció SL. el contracte relatiu a la prestació del servei de
suport expert, tecnològic i logístic per al desenvolupament de l’estratègia de gestió del
coneixement, processos d’aprenentatge i projectes de desenvolupament tècnic de la
Direcció d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets Socials (Lot 2), per als exercicis
2019-2020, i per un import de 94.695,18 euros (IVA inclòs).

3. –

(20170082) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que prorroga el contracte
relatiu a la realització del cicle de cinema i drets dels infants, adjudicat a Teleduca
Educació i Comunicació Societat Civil Professional – Toned Media SL Unión Temporal
de Empresas Ley 18/1982, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 47.345,46
euros (IVA INCLÒS)

4. –

(20180220) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que allibera la quantitat de
29.303,88 euros del contracte relatiu al suport expert, tecnològic i logístic per al
desenvolupament de l'estratègia de gestió del coneixement, processos d'aprenentatge
i projectes de desenvolupament tècnic de la Direcció d'Estratègia i Innovació de l'Àrea
de Drets Socials, per als exercicis 2019-2020.

5. –

(047/2019) (19001001) Del gerent del districte d’Horta-Guinardó, de 20 de març de
2019, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte relatiu al servei de dinamització per al projecte adreçat a gent gran
vulnerable del districte d’Horta-Guinardó, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 21.174,99 euros (IVA inclòs).

6. –

(20170107) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que prorroga el contracte
relatiu a la realització del projecte "El pregó dels infants a les festes de Santa Eulàlia"
adjudicat a Unió Temporal d'Empresaes Airun serveis culturals SL i Joc al segon SL Llei
18 182 N1, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 56.315,40 euros (IVA inclòs)

7. –

(PE) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que prorroga el contracte relatiu a
la realització del Dia de la Diversitat, adjudicat a Unió Temporal d'Empreses Airun
Serveis Culturals, SL i Joc al Segon SL Llei 18 1982 N2, per als exercicis 2019-2020 i per
un import de 66.597,12 euros (IVA inclòs)
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Acords de la Comissió de Govern de 21 de març de 2019
8. –

(20190049) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, amb NIF G63100366, amb una vigència
des de l'1 d'abril de 2019 al 31 de desembre de 2021 per a la gestió cívica de
l'equipament Centre Cultural La Violeta, de conformitat amb l'article 34 de la Llei
22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona, el Reglament de
Participació Ciutadana aprovat pel Plenari del Consell Municipal del 6 d'octubre de
2017 i amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de
convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada
per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la quantitat de
207.000,00 euros a favor de l'esmentada Entitat, en concepte de subvenció màxima
per al desenvolupament del projecte de Gestió Cívica, amb càrrec al/s pressupost/os i
partida/es indicats en aquest mateix document, condicionat, quant als exercicis 2020 i
2021, a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida corresponent per a
aquests exercicis; ABONAR les esmentades quantitats a l'Entitat Coordinadora de
Colles de Cultura de Gràcia, d'acord amb allò establert en el conveni i prèvia la seva
signatura per ambdues parts; REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini
i en la forma indicats al text del conveni presenti la documentació justificativa dels
fons rebuts; Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les
activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de
les activitats realitzades i informe de l'auditor. FACULTAR per a la seva signatura al
Regidor del Districte de Gràcia, I'lm. Sr. Eloi Badia i Casas. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 28 de març de 2019

9. –

(20159202) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte número 15C00001, que té
per objecte Gestió de serveis públics, modalitat concessió, del Complex esportiu Fort
Pienc, pistes poliesportives Joan Miró i platja de l’Eixample del Districte de l’Eixample,
de l'1 d’abril al 14 de setembre de 2019, per un import de 80.425,21 euros, d'acord
amb l'art 235 a) del ROAS, article 29.4 5è i article 288a) de la Llei 9/2017 de la Llei de
contractes del Sector públic i el plec de clàusules administratives, segons informes que
consten a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor de l’Assoc. Esportiva
l’Eixample de Barcelona, NIF G-08943813, adjudicatària del contracte, amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció
d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la continuïtat del contracte a les
dependències Departament Recursos Interns. DESIGNAR com a responsable del
contracte a la Sra. Maribel Ujeda. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 10 d’abril de 2019

10.-

(20199205) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i
l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família, amb NIF G66160763, per la
gestió Cívica de l'Equipament situat al c. Padilla 208-210 planta baixa, que instrumenta
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l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa amb caràcter nominatiu,
de conformitat amb els articles 22.2.a) 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 132.000 euros.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 132.000,00 euros equivalent al
100% del cost total del projecte per l’import de 66.000,00 euros l’any 2019 i 66.000
euros per l’any 2020 amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix
document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
posterior a l’actual a favor de l’Associació Xarxa Dos Deu Millora Barri Sagrada Família,
amb NIF G66160763. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim
de 6 mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la
memòria de funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts. FACULTAR l'lm. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, regidor del Districte de l’Eixample, per a la signatura del
present conveni. DONAR-NE compte a la Comissió Drets Socials, Cultura i Esports.
11.-

(20199203) INICIAR l’expedient per a la contractació de la concessió del servei especial
de l’Annex IV referent a la Gestió i explotació del Centre cívic Urgell i Casal infantil
Urgell del Districte de l’Eixample, amb núm 19C00006, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment restringit segons art 160 i següents de la Llei 9/2017
de contractes del sector públic i no subjecte a la regulació harmonitzada d’acord amb
l’art 20 de la mateixa llei i amb una contractació pública sostenible d’acord amb el
Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, amb un pressupost base de licitació de
819.422,00 euros i un valor estimat de 3.201.375,20 euros. APROVAR les actuacions
preparatòries efectuades, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; PUBLICAR i CONVOCAR la licitació
per a la seva adjudicació mitjançant Anunci previ al DOUE i Anunci al perfil del
contractant, d’acord amb la disposició addicional 36, article 135.4 i 5 de la LCSP.
AUTORITZAR la despesa del contracte per un import de 819.422,00 euros, en concepte
d’aportació màxima de la subvenció i amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es que
s'indiquen en aquest mateix document 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 Drets Socials, Cultura i Esports.

12.-

(18002495L01) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 18002495L01, LOT-1, que
té per objecte la gestió integral i l’administració de les ludoteques Arimel i El Galliner,
del Districte d’Horta-Guinardó, a l’empresa Fundació Catalana de l’Esplai, amb CIF
G61096368, d’acord a l’art. 84 del RD 1098/2001 Regl. Gral de la LCSP, ates que l’
oferta econòmica presentada conte un error, reconegut pel propi licitador, que fa
inviable la seva proposta, motiu pel que l’oferta ha de ser rebutjada. ADJUDICAR el
contracte núm. 18002495L01, LOT 1, que té per objecte la gestió integral i
l’administració de les ludoteques Arimel i El Galliner, del Districte d’Horta-Guinardó, a
Incoop SCCL (abans Encis SCCL) amb CIF F60137411, amb una oferta econòmica de
384.891,17 euros, exclòs d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient en ser considerada l'oferta més avantatjosa.
L’esmentada quantitat es redueix en 48.111,40 euros, atès l’endarreriment en la
tramitació del contracte, respecte al previst en la clàusula 15 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel període no executat de l’1 de gener de 2019 a l’1
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d’abril de 2019 i sense perjudici d’una posterior reducció en funció de l’inici efectiu de
l’execució. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document la quantitat de 336.779,76
euros, exempt d’IVA, atès que l’adjudicatari esta exempt d’IVA, sotmès a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors a
l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
13.-

(18002495L01) ALLIBERAR la quantitat de 150.883,40 euros (IVA inclòs), del contracte
18002495L01 que té per objecte la gestió integral i l’administració de les ludoteques
Arimel i El Galliner, del Districte d’Horta-Guinardó, el qual ha estat adjudicat a
l'empresa Incoop SCCL (abans Encis SCCL), amb NIF F60137411, i retornar-lo a les
partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. Els conceptes per
l’alliberament són 18.136,24 euros per la baixa en la licitació, 84.635,76 euros ates
l’exempció d’IVA de l’adjudicatari i 48.111,40 euros atès l’endarreriment en la
tramitació del contracte, respecte al previst en la clàusula 15 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel període no executat de l’1 de gener de 2019 a l’1
d’abril de 2019, i sense perjudici d’una posterior reducció en funció de l’inici efectiu de
l’execució. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

14.-

(18002495L02) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 18002495L02, LOT 2, que
té per objecte la gestió integral i l’administració dels casals infantils Guinardó, La Torre,
Teixonera i L’Ànec, del Districte d’Horta-Guinardó, a l’empresa Fundació Catalana de
l’Esplai, amb CIF G61096368, d’acord a l’art. 84 del RD 1098/2001 Regl. Gral de la LCSP,
ates que l’ oferta econòmica presentada conte un error, reconegut pel propi licitador,
que fa inviable la seva proposta, motiu pel que l’oferta ha de ser rebutjada.
ADJUDICAR el contracte núm. 18002495L02, LOT 2, que té per objecte gestió integral i
l’administració dels casals infantils Guinardó, La Torre, Teixonera i L’Ànec, del Districte
d’Horta-Guinardó, a Incoop SCCL (abans Encis SCCL) amb CIF F60137411, amb una
oferta econòmica de 673.823,03 euros, exclòs d’IVA, de conformitat amb la proposta
de valoració i classificació continguda en l'expedient en ser considerada l'oferta més
avantatjosa. L’esmentada quantitat es redueix en 84.227,89 euros, atès
l’endarreriment en la tramitació del contracte, respecte al previst en la clàusula 15 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel període no executat de l’1 de gener
de 2019 a l’1 d’abril de 2019 i sense perjudici d’una posterior reducció en funció de
l’inici efectiu de l’execució. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari amb càrrec a les partides
i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document la quantitat de
589.595,14 euros, exempt d’IVA, atès que l’adjudicatari esta exempt d’IVA, sotmès a la
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posteriors a l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a
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la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. DONAR compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
15.-

(18002495L02) ALLIBERAR la quantitat de 268.642,60 euros (IVA inclòs), del contracte
18002495L02 que té per objecte gestió integral i l’administració dels casals infantils
Guinardó, La Torre, Teixonera i L’Ànec, del Districte d’Horta-Guinardó, el qual ha estat
adjudicat a l'empresa Incoop SCCL (abans Encis SCCL), amb NIF F60137411, i retornarlo a les partides i exercicis que s'indiquen en aquest document. Els conceptes de
l’alliberament són 35.464,36€ per la baixa en la licitació, 148.950,36€ ates l’exempció
d’IVA de l’adjudicatari i 84.227,88€ atès l’endarreriment en la tramitació del contracte,
respecte al previst en la clàusula 15 del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
pel període no executat de l’1 de gener de 2019 a l’1 d’abril de 2019 i sense perjudici
d’una posterior reducció en funció de l’inici efectiu de l’execució. DONAR compte
d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

16.-

(19000863) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de gestió, direcció,
promoció, dinamització i organització de les activitats de caire cultural, artístic, de
lleure i sociocultural del Centre Cívic Casa Groga i de la Ludoteca Casa Groga, que
inclou un servei de bar-cafeteria, situat a la plaça Meguidó s/n i av. Jordà, 27 del barri
de Sant Genís del districte d’Horta-Guinardó, amb núm. de contracte 19000863,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 886.584,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
1.472.317,45 euros; 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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix
document amb el següent desglossament: pressupost net 732.714,05 euros i import
de l'IVA de 153.869,95 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR compte d'aquesta resolució a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

17.-

(08-17-SJ-0011) PRORROGAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona, Districte de Nou Barris i la Societat Catalana d’Educació ambiental, amb NIF
G58037862, per a la realització del Programa de dinamització ambiental a Trinitat
Nova-Nou Barris, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció excepcional,
mitjançant concessió directa, per un import de 50.000,00 euros, equivalent al 80% del
cost total del projecte (62.500,00 euros) i pel període de l’1 de maig de 2019 fins al 30
d’abril de 2020, 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 aprovada pel Consell Plenari el 17 de
desembre de 2010. AUTORITZAR I DISPOSAR la depesa per un import de 50.000,00
euros, amb càrrec a la partida 489.03-172.21-06.08 del pressupost per l’any 2019, a
favor de l’entitat Societat Catalana d’Educació ambiental, amb NIF G58037862, per
subvencionar l’execució del projecte esmentat. DECLARAR la no-inclusió en
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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 màxim de 3
mesos a partir de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el balanç
econòmic i la memòria de funcionament d'aquesta, justificació dels fons rebuts i
l'informe d'auditoria. FACULTAR la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, regidora del Districte de
Nou Barris, per a la signatura del present conveni. DONAR compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
Acords de la Comissió de Govern de 21 de març de 2019
18. –

(3-040/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-040/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, provinents
de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en
la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018, per ingressos provinents de la
Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per
finançar projectes municipals en matèria de turisme, segons acords de les Comissions
de Govern de 31 de maig de 2018 i de 5 de desembre de 2018, per un import total de
434.741,80 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
19030195; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

19. –

(3-041/2019) APROVAR l’expedient núm.3-041/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, derivat del
conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb la Unió Europea, per al finançament del
projecte Secur-Cities, en base al compromís d’ingressos (CI) comptabilitzat en data 15
de febrer de 2019. Aquesta generació dóna cobertura pressupostària a l’actuació
inversora P.11.6222.01 “Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PROTECT) informada
favorablement per la Comissió de Govern de 7 de març de 2019, per un import total de
472.608,70 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
19030495; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

20. –

(3-047/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-047/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord
amb els ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya (Servei d’Ocupació de
Catalunya), per atendre despeses derivades dels Programes Enfeina’t, Treball i
Formació, Joves en pràctiques i Referent de l’ocupació juvenil, per un import total de
3.469.400,40 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
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19030895; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda
Acords de la Comissió de Govern de 28 de març de 2019
21.-

(39/2019) APROVAR el traspàs d’expedients al Pressupost General de l’Ajuntament de
Barcelona de l’exercici 2019 per un import de 2.310.734,31 euros de conformitat amb
la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, finançats amb crèdits pressupostaris de l’any 2019. PUBLICAR aquest
acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

22. –

(38 A/2019) APROVAR la incorporació de l’exercici 2018 per l’exercici 2019 dels
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2018, corresponents a
despeses amb finançament afectat per un import de 490.848,87 euros, de conformitat
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
segons el qual són d’incorporació obligatòria al pressupost de l’exercici següent els
romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos afectats
(compromisos concertats). PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE
compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

23. –

(38 B/2019) APROVAR la incorporació de l’exercici 2018 per l’exercici 2019 dels
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2018, corresponents a
despeses amb finançament afectat per un import de 3.621.116,23 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, donant compliment a l’article 182.3 del RD Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, segons el qual són d’incorporació obligatòria al pressupost de l’exercici següent
els romanents de crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos afectats (drets
reconeguts). PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Economia i Hisenda.

24. –

(38 C/2019) APROVAR la incorporació de l’exercici 2018 per l’exercici
romanents de crèdit de la Liquidació del Pressupost de 2018, per un
3.779.471,57 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, finançats amb el
Líquid de Tresoreria positiu de l’any 2018. PUBLICAR aquest acord a
Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

25. –

(3-056/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-056/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, derivat del
conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb la Unió Europea, per al finançament de
despesa corrent del projecte Secur-Cities, en base al compromís d’ingressos (CI)
comptabilitzat el 14 de febrer de 2019, per un import de 118.619,99 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
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que consta a l’expedient, referència comptable 19031895; i PUBLICAR aquest acord a
la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i
Hisenda.
26. –

27. –

(3-057-2019) APROVAR l’expedient núm. 3-057/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, provinents
de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat en
la liquidació del Pressupost de l’exercici 2018, per ingressos provinents de la
Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del turisme (FFT), per
finançar projectes municipals en matèria de turisme, segons acord de la Comissió de
Govern de 5 de desembre de 2018, per un import total de 53.066,73 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable 19031995; i PUBLICAR aquest acord a
la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i
Hisenda.
(3-058/2019) APROVAR l’expedient núm. 3-058/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord
amb els ingressos provinents de la empresa Cel Urbà SL, per atendre despeses
derivades del Conveni de mecenatge d’activitats culturals de 30 de novembre de 2018,
per un import total de 35.990,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable 19032095; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
Acords de la Comissió de Govern de 4 d'abril de 2019

28. –

(2018/1206) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en relació a la Càtedra UB en economia urbana
ciutat de Barcelona, en aspectes com la direcció, organització i gestió, la durada i la
imatge de la càtedra; FACULTAR el Regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Im. Sr.
Agustí Colom Cabau, per a la signatura de l’addenda al conveni; DONAR-NE compte a
la Comissió d’Economia i Hisenda.

29. –

(DPPF-3-063) APROVAR l’expedient núm. 3-063/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019, d’import 140.592,45
euros, per fer front a despeses per l’expropiació de la finca del carrer Atlàntida 1-3 al
barri de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 19032691; i PUBLICAR aquest acord a la
Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.
Acords de la Comissió de Govern de 10 d'abril de 2019
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30.-

(2019/199) APROVAR el conveni de col·laboració entre Cisco International Limited i
l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament d’activitats per a impulsar la
transició cap a un model socioeconòmic just i sostenible, que té per objecte la
implantació d’iniciatives i actuacions que permetin el desenvolupament de projectes
urbans innovadors a Barcelona i que potenciïn la sostenibilitat i inclusivitat en aquesta
ciutat; FACULTAR el Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació, Lluís
Gómez Fernández, per a la signatura del protocol de col·laboració; DONAR-NE compte
a la Comissió d’Economia i Hisenda.

31.-

(3-066/2019) APROVAR l’expedient núm.3-066/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, derivat del
conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb la Comunitat de Propietaris del Pàrquing
del c) Joan Cortada, 8 de Barcelona, en base a la recaptació de l’ingrés (AR)
comptabilitzat en data 20 de març de 2019. Aquesta generació dona cobertura
pressupostària a l’actuació inversora P.07.6110.01 “Plaça Joan Cortada.
Reurbanització” informada en Comissió de Govern de data 4 d’abril de 2019, per un
import total de 8.357.31 euros, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable 19032995; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

32.-

(3-067/2019) APROVAR l’expedient núm.3-067/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord
amb els ingressos provinents de la Comissió Europea, per atendre despeses derivades
del Conveni del projecte SPEA (Smart Procurement European Alliance) de20 d’agost de
2012, per un import total de 78.850,90 euros, de conformitat amb la documentació i
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable 19033095; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

33.-

(3-068/2019) APROVAR l’expedient núm.3-068/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord
amb els ingressos provinents de l’Institut Municipal de Serveis Socials, per atendre
despeses derivades del Programa PAIPEM, per un import total de 13.685,00 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable 19033195; i PUBLICAR aquest acord a
la Gaseta Municipal. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió d’Economia i
Hisenda.

34.-

(3-069/2019) APROVAR l’expedient núm.3-069/2019 de modificacions de crèdit,
consistent en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 prorrogat per a l’exercici 2019, d’acord
amb els ingressos provinents de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i pensions de
Barcelona “La Caixa”, per atendre despeses derivades del Pla Barcelona Ciència segons
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Conveni signat amb data 21 de gener de 2019, per un import total de 199.990,00
euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19040195; i PUBLICAR
aquest acord a la Gaseta Municipal. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió
d’Economia i Hisenda.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
35. –

(185/2018) Del gerent municipal, de 4 de març de 2019, que allibera la disposició de la
despesa del contracte relatiu a la gestió del casal de barri Pirineu–Can Baró, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 6.655,00 euros (IVA inclòs).

36. –

(229/2014) Del gerent municipal, de 6 de març de 2019, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu al vehicle llarg adjudicat a Ald
Autorenting, SA., per a l’exercici 2019, i per un import de 984,60 euros (IVA inclòs).

37. –

(196-2018) Del gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 6 de març de 2019, que
reajusta les anualitats de l’autorització de la despesa del contracte relatiu als serveis
de consergeria, informació, atenció al públic i altres serveis de suport a la seu i a la
subseu administrativa del districte de Sarrià-Sant Gervasi adjudicat a Can Cet Centre
d’Inserció Soc.Lab, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 4.211,85 euros (IVA
inclòs).

38. –

(1226/18) De la gerent de Recursos, de 7 de març de 2019, que allibera la despesa del
contracte relatiu al servei de rentat i assecat exterior dels vehicles turismes i de les
motocicletes del Parc Mòbil municipal adjudicat a Igscar Services, SL., per als exercicis
2019-2020, i per un import de 2.728,79 euros (IVA inclòs).

39. –

(20191006) Del gerent del districte de Sant Martí, de 8 de març de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
subministrament i col·locació carpes desmuntables i els seus elements addicionals, per
als exercicis 2019-2020, i per un import de 15.705,80 euros (IVA inclòs).

40. –

(0107/18) De la gerent de l’àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i
Transparència, d’11 de març de 2019, que autoritza l’ampliació i aprova la despesa del
contracte relatiu a la contractació dels serveis IVR de pagament a través del servei 010
de l’Ajuntament adjudicat a Quality Telecom, SL, per als exercicis 2020-2021, i per un
import de 42.366,13 euros (IVA inclòs).

41. –

(20184525) Del gerent municipal, d’11 de març de 2019, que adjudica a la Sociedad
Española Carburos Metálicos el contracte relatiu al subministrament, en la modalitat
d’arrendament, de botelles d’oxigen medicinal i botelles per a l’oxitall (oxigen i acetilè)
per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, lot 1, per als exercicis 20192021, i per un import de 35.422,40 euros (IVA inclòs).

42. –

(20184525) Del gerent municipal, d’11 de març de 2019, que adjudica a la Sociedad
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Española Carburos Metálicos el contracte relatiu al subministrament, en la modalitat
d’arrendament, de botelles d’oxigen medicinal i botelles per a l’oxitall (oxigen i acetilè)
per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, lot 2, per als exercicis 20192021, i per un import de 9.885,70 euros (IVA inclòs).
43. –

(20181002) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 19 de març de 2019, que
prorroga el contracte relatiu al servei d'impressió, escaneig i còpia de documents als
centres i edificis de l'àmbit de gestió del districte de Ciutat Vella adjudicat a Servicios
Microinformática, SA., per a l'exercici 2019, i per un import de 36.602,50 euros (IVA
inclòs).

44. –

(2112/2018) Del gerent municipal, de 22 de març de 2019, que allibera la disposició de
la despesa del contracte relatiu al servei de gestió i dinamització del Centre
d’Interpretació dels Tres Tombs de Sant Andreu –Can Fontanet- adjudicat a la
Compañía de Formación VGCC, SL., per als exercicis 2019-2020 i per un import de
7.316,48 euros (IVA inclòs).

45. –

(0167/19) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que allibera la despesa en
concepte de baixa del contracte relatiu a l'arrendament de la plataforma hardware i
els serveis necessaris d'oficina tècnica per mantenir i evolucionar el servei Open Data
BCN, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 12.453,42 euros (IVA inclòs).

46. –

(170400019) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que prorroga el contracte
relatiu al servei de dinamització i organització del casal de gent gran Can Novell i Sant
Ramon i l'organització de les activitats del casa de gent Pere Quart i la dinamització del
programa d'activitats per a gent gran del districte de les Corts, per al foment de la
contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció en el mercat laboral,
per als exercicis 2019-2021, per un import de 258.893,65 euros (IVA exempt).

47. –

(1057/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 28 de març de 2019, que
adjudica a Lokimica SA el contracte relatiu al servei de control de plaga de tèrmits en
local de propietat municipal, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 2.146,54
euros (IVA inclòs).

48. –

(0001/17) De la gerent de recursos, d'1 d'abril de 2019, que allibera la despesa del
contracte relatiu als serveis de neteja Lot 1 per a la Direcció de Logística i
Manteniment, per a l'exercici 2019, i per un import de 80.415,69 euros (IVA inclòs).

49. –

(0001/17) De la gerent de recursos, d'1 d'abril de 2019, que allibera la despesa del
contracte relatiu als Serveis de neteja Lot 2, per a l'exercici 2019, i per un import de
48.050,76 euros.

50.-

(0001/17) De la gerent de recursos, d'1 d'abril de 2019, que allibera la despesa del
contracte relatiu a la contractació dels serveis de neteja Lot 4, per a l'exercici 2019, i
per un import de 126.539,29 euros (IVA inclòs).

51.-

(0001/17) De la gerent de recursos, d'1 d'abril de 2019, que allibera la despesa del
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contracte relatiu als serveis de neteja Lot 9 adjudicat a OHL Servicios Ingesan, SA., per
a l'exercici 2019, i per un import de 43.228,00 euros (IVA inclòs).
52.-

(0001/17) De la gerent de recursos, d'1 d'abril de 2019, que allibera la despesa del
contracte relatiu als serveis de neteja Lot 10, per a l'exercici 2019, i per un import de
138.311,03 euros (IVA inclòs).

53. –

(20179101) Del gerent municipal, de 3 d'abril de 2019, que prorroga el contracte
relatiu al servei de fotocopiadores multifuncionals blanc i negre lot 1 adjudicat a De
Oficina, SA. Comercial Reprográfica y Maquinaria, per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 10.935,30 euros (IVA inclòs).

54. –

(20179101) Del gerent municipal, de 3 d'abril de 2019, que prorroga el contracte
relatiu al servei de fotocopiadores multifuncionals moneder blanc i negre lot 2
adjudicat a De Oficina SA. Comercial Reprográfica y Maquinaria, per als exercicis 20192020, i per un import de 7.989,49 euros (IVA inclòs).

55. –

(20179101) Del gerent municipal, de 3 d'abril de 2019, que prorroga el contracte
relatiu al servei de fotocopiadores multifuncionals en color lot 3 adjudicat a De Oficina,
SA Comercial Reprográfica y Maquinaria, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 7.379,50 euros.

56.-

(20199601) Del gerent del districte de l'Eixample, de 3 d'abril de 2019, que adjudica a
David Martínez Merodio el contracte relatiu als serveis de suport tècnics en
l'organització dels actes de les entitats del districte de l'Eixample, per els exercicis
2019-2020, i per un import de 60.000,00 euros (IVA inclòs).

57. –

(20182068) Del gerent municipal, de 3 d'abril de 2019, que allibera la despesa del
contracte relatiu al subministrament, instal·lació, manteniment i formació de la xarxa
de desfibril·ladors a la seu del districte i equipament del districte de Sant Martí,
mitjançant rènting, adjudicat a l'empresa Technology 2050, SL., per a l'exercici 2019, i
per un import de 15.383,94 (IVA inclòs).

58. –

(20182068) Del gerent municipal, de 3 d'abril de 2019, que adjudica a Technology
2050, SL. el contracte relatiu al subministrament, instal·lació, manteniment i formació
de la xarxa de desfibril·ladors a la seu del districte i equipament del districte de Sant
Martí, mitjançant rènting, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 22.368,06
euros (IVA inclòs).

59. –

(0442/17) Del gerent municipal, de 4 de març de 2019, que prorroga el contracte
relatiu al servei d’assessorament jurídic pels punts d’informació i atenció a les dones
adjudicat a Progress Projectes Gestió Serveis Social, per als exercicis 2019-2020, i per
un import de 129.687,48 euros (IVA inclòs).

60. –

(20190002) Del gerent municipal, de 4 de març de 2019, que adjudica a Canon España,
S.A. el contracte relatiu a l’arrendament per l’ús (renting) sense opció de compra, de
17 equips multifuncionals per a la reproducció, escaneig i impressió de documents en
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equipaments, direccions i departaments, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 52.434,14 euros (IVA inclòs).
61. –

(1226/18) De la gerent de Recursos, de 4 de març de 2019, que adjudica a Igscar
Services, SL. el contracte relatiu al servei de rentat i assecat exterior dels vehicles
turismes i de les motocicletes del Parc Mòbil Municipal, per als exercicis 2019-2020 i
per un import de 13.368,08 euros (IVA inclòs).

62. –

(28/2019) Del gerent municipal, de 4 de març de 2019, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al subministrament,
mitjançant arrendament, d’un vehicle destinat a traslladar materials i persones que
desenvolupen tasques a la muntanya de Collserola, per als exercicis 2019-2023, i per
un import de 26.136,00 euros (IVA inclòs).

63. –

(2112/2018) Del gerent municipal, de 4 de març de 2019, que adjudica a Compañia de
Formación VGCC SL. el contracte relatiu al servei de gestió i dinamització del Centre
d’Interpretació dels Tres Tombs de Sant Andreu–Can Fontanet, per als exercicis 20192020, i per un import de 82.974,00 euros (IVA inclòs).

64. –

(1226/18) De la gerent de Recursos, de 4 de març de 2019, que adjudica a Igscar
Services, SL el contracte relatiu al servei de neteja interior integral dels vehicles, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 5.204,21 euros (IVA inclòs).

65. –

(0695/17) Del gerent municipal, de 6 de març de 2019, que modifica l’horari i la
ubicació de la prestació del servei de gestió, impuls, dinamització i avaluació del Centre
de Recursos en Drets Humans a la ciutat de Barcelona.

66. –

(703/18) Del gerent municipal, de 6 de març de 2019, que allibera l’autorització de
despesa del contracte relatiu al servei de suport especialitzat continuat realitzant les
tasques vinculades a la gestió, comunicació i suport legal al programa i.lab del
Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital, atesa l’existència d’un error material a
l’hora de comptabilitzar la despesa, per a l’exercici 2019, i per un import de 19.090,00
euros. (IVA inclòs)

67. –

(20189201) Del gerent del districte de l’Eixample, de 7 de març de 2019, que allibera la
despesa del contracte relatiu a la gestió i dinamització dels espais de gent gran, per a
l’exercici 2019, i per un import de 110.000,00 euros (IVA inclòs).

68. –

(20191011) Del gerent del districte de Sant Martí, de 8 de març de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
subministrament de trofeus, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 15.109,88
euros (IVA inclòs).

69. –

(0001/17) Del Primer Tinent d’Alcaldia, d’11 de març de 2019, que rectifica l’error
material i amplia l'autorització de la despesa del contracte relatiu al servei de neteja i
recollida selectiva dels edificis i locals adscrits adjudicat a Multiserveis Ndavant, SL, per
a l’exercici 2019, i per un import de 500.000,00 euros (IVA inclòs).
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70. –

(20199206) Del gerent del districte de l’Eixample, d’11 de març de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als
serveis de suport a la gestió documental del Departament de Llicències i Inspecció, per
als exercicis 2019-2021, i per un import de 59.950,66 euros (IVA inclòs).

71. –

(1005/2019) Del gerent municipal, de 15 de març de 2019, que adjudica a Comercial
Reprografica y Maquinaria, S.A. el contracte relatiu al subministrament i arrendament,
sense opció de compra, d’equips multifuncionals per a la impressió, escaneig i còpia de
documents pel al districte de Sant Andreu, per als exercicis 2019-2021, i per un import
de 75.154,56 euros (IVA inclòs).

72. –

(0919/18) Del gerent municipal, de 15 de març de 2019, que adjudica a Anastasio
Manzaneda Abarca el contracte relatiu al servei de transport i manipulació de llibres,
productes d’arts gràfiques, paqueteria, materials, correspondència i documentació
administrativa de la Direcció de Serveis Editorials de l’Ajuntament de Barcelona, per
als exercicis 2019-2021, i per un import de 131.000,00 euros (IVA inclòs).

73. –

(20171000) Del gerent municipal, de 15 de març de 2019, que prorroga el contracte
relatiu als serveis auxiliars de suport al funcionament i activitats del districte Ciutat
Vella, adjudicat a Integración Social de Minusvàlidos, per a l’exercici 2019, i per un
import de 57.219,41 euros (IVA inclòs).

74. –

(467/19) De la gerent de recursos, de 18 de març de 2019, que adjudica a Sergi Valls
Manzano el contracte relatiu a la modificació de projectes i supervisió d’obres a
edificis de la Gerència de Recursos, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
15.125,00 euros.

75. –

(20194223) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 19 de març de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als
serveis complementaris d’adequació i neteja dels estables de la Unitat Muntada de la
Guàrdia Urbana, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 76.154,47 euros (IVA
inclòs).

76. –

(0071/19) Del gerent municipal, de 19 de març de 2019, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al subministrament de
servei de manteniment de l’equip de preimpressió CTP i subministrament llicència d’ús
programa informàtic associat i de material, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 83.554,29 euros.

77. –

(20181002) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 19 de març de 2019, que
prorroga el contracte relatiu al servei d’impressió, escaneig i còpia de documents als
centres i edificis de l’àmbit de gestió del districte de Ciutat Vella adjudicat a Servicios
Microinformática, SA., per a l’exercici 2019, i per un import de 36.602,50 euros.

78. –

(0276/19) De la gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i
Transparència, de 20 de març de 2019, que inicia expedient, aprova el plec de
clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei per a la formació del
personal de les sales d’oci i esdeveniments que s’hagin adherit al protocol no callem de
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prevenció i atenció de l’assetjament i les agressions sexuals en espais d’oci i per al
seguiment de la seva implementació, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
24.756,47 euros (IVA inclòs).
79. –

(0072/19) (19000070) Del gerent municipal, de 22 de març de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a les
tasques d’assessorament lingüístic i suport en la redacció i revisió d’informes i escrits
de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, per als exercicis 2019-2021, i per un import
de 25.418,63 euros (IVA inclòs).

80. –

(1000/18) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que reajusta les anualitats del
contracte relatiu al Mapa d'actuacions del mandat "story maps" adjudicat a
Lovelymaps, SLU., per a l'exercici 2019, i per un import de 4.059,55 euros.

81. –

(0010/19) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de reproducció
de documents i de fotografia digital a demanda dels usuaris de l'Arxiu Municipal
Contemporani i els Arxius Municipals de Districte, per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 71.276,46 euros (IVA inclòs).

82. –

(20184010) Del gerent municipal, de 3 d'abril de 2019, que adjudica a Gran Via
Courier, SL. el contracte relatiu al servei de transport de correspondència i paqueteria
entre les diferents unitats de la Guàrdia Urbana i el Servei de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvament lot 1, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 39.334,68
euros (IVA inclòs).

83. –

(20184010) Del gerent municipal, de 3 d'abril de 2019, que adjudica a Anastasio
Manzaneda Abarca el contracte relatiu al transport, la correspondència i la paqueteria
entre les diferents unitats de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvament lot 2, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 119.325,58
euros (IVA inclòs).

84. –

(2019/184) Del gerent municipal, de 3 d'abril de 2019, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió i dinamització
de l'ateneu de fabricació digital de Gràcia, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 200.000,00 euros (IVA inclòs).

85 –

(201999204) Del gerent municipal, de 4 de març de 2019, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la coordinació i
producció del Festival de les arts Eixample-Tangent per als exercicis 2019-2020, i per
un import de 129.111,84 euros (IVA inclòs).

86. –

(2025/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 14 de març de 2019, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu
als subministrament de sanitaris portàtils per esdeveniments a la via pública del
districte de Sant Andreu, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 32.999,99
euros (IVA inclòs).
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87. –

(20191018) Del gerent del districte de Sant Martí, de 22 de març de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als
serveis preventius d’ambulàncies amb presència de personal sanitari per als actes
cívics a la via pública, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 14.350,00 euros.

88. –

(0128/19) Del gerent municipal, de 22 de març de 2019, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de suport i
assessorament al funcionament del Consell de Ciutat, per als exercicis 2019-2021, i per
un import de 115.918,36 euros (IVA inclòs).

89. –

(0220/19) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 25 de març de 2019, que
adjudica a Facthum Talent Managements L i Facthum Training S.L. el contracte relatiu
a l’elaboració, subministrament del material i correcció de les proves psicotècniques i
de coneixements dels processos de selecció i promoció interna impulsats per la
Gerència de Recursos Humans i Organització, per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 603.983,60 euros (Iva inclòs).

90. –

(0003/19) De la gerent de recursos, de 25 de març de 2019, que adjudica a KPMG
Asesores, SL. el contracte relatiu a definir el contingut del catàleg de serveis i de les
cartes de serveis i documents associats que resten per completar, fer el seguiment,
actualitzar indicadors i controlar per verificar el seu compliment, per als exercicis 20192020, i per un import de 62.920,00 euros (IVA inclòs).

91. –

(20194233) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 27 de març de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als
serveis de baster per a la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana, per als exercicis 20192020 i per un import de 16.516,54 euros (IVA inclòs).

92. –

(0857/18) De la gerent de recursos, de 27 de març de 2019, que reajusta la despesa
del contracte relatiu a l'execució de les obres de reforma de la planta segona de
l'edifici del passeig Joan de Borbó, 76, edifici El Far, per a l'exercici 2019, i per un
import de 100.131,55 euros.

93. –

(0167/19) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que adjudica a Alfatex
Sistemas, SL. el contracte relatiu a l'arrendament de la plataforma hardware i els
serveis necessaris d'oficina tècnica per mantenir i evolucionar el servei Open Data,
BCN, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 143.214,28 euros.

94. –

(290/2019) Decret de l'Alcaldia, de 25 de març de 2019 que cessa el senyor Ramon
Arbós Riera (mat. 55448), personal eventual, del lloc de treball d’Assessor/a 3, adscrit
a la Regidoria de Presidència, amb efectes 31 de març de 2019.

95. –

(945/2018) Decret del Gerent de Recursos Humans i Organització, de 20 de març de
2019, que designa membres del Tribunal a la cobertura de 49 places de Tècnic/a
Mitjà/ana en Educació Social de l'Ajuntament de Barcelona.

96. –

(953/2018) Decret del Gerent de Recursos Humans i Organització, de 21 de març de
2019, que designa membres del Tribunal per a la cobertura de 12 places de Tècnic/a
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Superior en Art i Història de l'Ajuntament de Barcelona.
97. –

(956/2018) Decret del Gerent de Recursos Humans i Organització, de 20 de març de
2019, que designa membres del Tribunal per a la cobertura de 28 places de Tècnic/a
Superior en Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona.

98. –

(270/2019) Decret de l'Alcaldia, de 25 de març de 2019, que cessa el senyor David
Bravo Bordas (mat. 76340), personal eventual, del lloc de treball d’Assessor 3, adscrit a
la Direcció de l'Alcaldia, amb efectes 6 de març de 2019.

99. –

(281/2019) Decret de l'Alcaldia, de 25 de març de 2019, que nomena Neus Chas
Gallardo (mat. 50045), funcionària de carrera de la categoria TS Organització, subgrup
A1, en el lloc de Director/a d’Organització i Planificació, codi 30FA1CLCD01, amb nivell
de destinació 30, de la Direcció d’Organització i Planificació (Gerència de Recursos
Humans i Organització), per haver superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure
designació núm. 2/2019-L.

100. –

(307/2019) Decret de l'Alcaldia, de 29 de març de 2019 que nomena el senyor Ignacio
Creus Martínez, personal eventual, en el lloc de treball d’Assessor/a 5, codi
24EEESNEV01, amb nivell de destinació 24, adscrit a la Direcció d’Alcaldia, amb efectes
del dia 25 de març de 2019, i amb el règim de plena dedicació.

101. –

(315/2019) Decret de l'Alcaldia, de 29 de març de 2019, que nomena la senyora
Lourdes Monterde Pérez, personal eventual, en el lloc de treball d’Assessor/a 5, codi
24EEESNEV01, amb nivell de destinació 24, adscrit Grup Polític Municipal Demòcrata,
amb efectes del dia 25 de març de 2019, i amb el règim de plena dedicació.

102. –

(20/2018) Decret de l'alcaldia, del 14 de març de 2019, que APROVA la denominació
de plaça de Maria Luisa Granero a l'espai situat entre els carrers de Pomaret i de Terré
i el Passatge d'Holanda, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Acords de la Comissió de Govern de 21 de març de 2019

103. –

(699/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pau Herrero Carenys (mat.
25499) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Caporal C1 SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Sant
Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 87 hores en
l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del
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personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril
de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de
l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
104. –

(836/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miquel Tersa Prats (mat.
26435) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Bomber C1 SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de Llevant
de la Gerència Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de
Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
(ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 77 hores en l’any 2018.
Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques,
article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la
realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de
Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal
que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de
2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de
l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

105. –

(859/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Daniel Morera Schultes
(mat. 76911) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria
professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al Departament de Control i
Avaluació de Neteja de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball
d’Auxiliar Administratiu (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi de
traducció de manuals de jocs de rol. La dedicació professional privada no podrà
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

106. –

(144/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jofre Céspedes Sanchís
(mat. 25959) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la

CCP 4/19

21/163

categoria professional de Bomber C1 SPEIS, amb destinació al Parc de la Vall d’Hebron
de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Bomber
(16FC1BIBA03), i l’activitat privada per compte d'altri de formador en cursos per
l’extinció d’incendis (instructor del Camp Foc) a l’empresa Global Formación Plus 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 al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
107. –

(453/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lidia Miralles
Prunera (mat. 3100073) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al Conservatori
Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, on
ocupa el lloc base de treball de Professora de Música, amb l’activitat privada per
compte d’altri, a la Fundació Jesuites Educació com a Professora i Coordinadora de
Música. La Sra. Lidia Miralles Prunera per si mateixa o a través de la Societat/Empresa
Fundació Jesuites Educació, de la qual ostenta el càrrec de Coordinadora de Música al
Col·legi Jesuïtes Gràcia-Kostka, no podrà participar en els processos d’accés dels
alumnes procedents del Col·legi Jesuïtes Gràcia-Kostka al Conservatori Municipal de
Música de Barcelona. 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 demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 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.

108. –

(455/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Melisa Amores
Barrera (mat. 3100058), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM
Bellmunt de l’Institut Municipal d’Educació d'aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de
treball d’Educadora d’Escola Bressol Tècnica 5 (80.50.SE.10), i l’activitat privada per
compte d’altri a l’empresa Andrea Ocaña Amores, com a dependenta, fins al 28 de
març de 2019. 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
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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.
109. –

(473/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carina Gómez
Fernández (mat. 3100404), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM
Llar d’Infants 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 l’empresa
Servitabor SL, com a Monitora de Serveis Extraescolars, fins al 21 de juny de 2019. La
dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la
Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

110. –

(2019/108) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Associació Setem Catalunya pel Projecte “Bcn, per una ciutat coherent i responsable”,
que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa
nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 6.1a) i 6.3 de la normativa general reguladora de
les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 170.000,00 euros, que
representa el 50% del projecte, que té un import de 340.000,00 euros. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa per un import de 170.000,00 euros, amb càrrec a la partida
48537/23291/0701, distribuïts en 85.000,00 euros per a l’any 2019 i 85.000,00 euros
per a l’any 2020, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de
l'Associació Setem Catalunya amb CIF G59523910. REQUERIR l'entitat beneficiària per
tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització de l'activitat parcial o
final del projecte presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, d'acord amb allò
establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d'Alcaldia, l'lm. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

111. –

((19XC0051 (0336/19) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament
de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que té per objecte
col·laborar i coordinar l’acció d’ambdues institucions en l’àmbit de la commemoració
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del Dia Mundial de les Persones Refugiades amb la finalitat de commemorar-ho
conjuntament a la Llera del Besós. FACULTAR el Tercer Tinent d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Barcelona, l’lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà, per a la signatura de
l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n derivi. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
112. –

((19XC0059 (0377/19) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament
de Barcelona i Escuela de Cómic, SL (Escola Joso), que té per objecte col·laborar i
coordinar l’acció d’ambdues institucions en l’àmbit del Dia Internacional de les
Persones Refugiades amb la finalitat de crear una línia gràfica i proposta de campanya
comunicativa. FACULTAR el Tercer Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona,
l’lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà, per la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre
document que se’n derivi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Acords de la Comissió de Govern de 28 de març de 2019

113. –

(18-P-333) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Héctor Rodal López (mat.
7100020) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria
professional de Tècnic Superior d’Arquitectura, amb destinació al Departament de
Valoracions i Suport Tècnic de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut
Municipal d’Urbanisme on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3, i una activitat privada
per compte propi: activitat professional 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 al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

114. –

(248/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Jordi Guerrero
Nievas (mat. 23325) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera de la
Guàrdia Urbana de Barcelona, amb la categoria professional d’Inspector GU (codi lloc:
25FA2CICD01), i adscrit a la Unitat de Suport Policial (Dia Grup Diürn) de la Gerència de
Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Policia de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb
una dedicació de 102 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i
següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14
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d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents
en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de
Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons
la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
115. –

(703/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Tomàs Acosta (mat.
76850) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació a la Direcció
de Coordinació i Projectes Estratègics de la Gerència Municipal, on ocupa el lloc de
treball de Tècnic Superior d'Enginyeria (22FA1BIBA09), i una activitat privada per
compte propi d'enginyer. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'enginyer, 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 al servei de les Administracions
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

116. –

(741/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto López Pancorbo
(mat. 27311) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Caporal C1 SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de
Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a
professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 134
hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016,
que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que
imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de
Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona
(Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la
declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a
l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
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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.
117. –

(800/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Aurora López
Corduente (mat. 22375) entre la seva activitat municipal com a personal directiu amb
la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació a la
Gerència Adjunta d'Urbanisme de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de
treball de Gerent (30CA1CNCD01), i l’activitat pública com a Professora associada de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a temps parcial i de durada determinada,
per al curs acadèmic 2018-2019 des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de
2019. 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 al servei de les Administracions Públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

118. –

(837/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francesc Palau Helguera
(mat. 26695) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament de
Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic
Superior en Dret (22FA1BIBA15), 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 al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

119. –

(856/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Pagès Gasull (mat.
76658) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al
Departament de Logística i Infraestructures de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on
ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat
privada per compte propi d’arquitecte. Per tal d'evitar possibles coincidències entre
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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 al servei de les Administracions
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
120. –

(889/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Magdalena Blanco
Vives (mat. 77296) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Enginyeria,
amb destinació al Departament de Subministrament i Estalvi d'Energia de la Gerència
de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Enginyeria
(20FA2BIBA09), i una activitat privada per compte propi com a enginyera. Per tal
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de
l’exercici de l’activitat privada d’enginyeria, 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 al servei de les Administracions Públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

121. –

(908/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Coll Sánchez (mat.
25961) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Bomber C1 SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de la Zona
Franca de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 76 hores en
l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès
públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de
Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del
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personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del
30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de
l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
122. –

(934/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia Giménez Vega
(mat. 76029) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant
amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació al
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Sant Martí, on ocupa el lloc de
treball de Tècnica Mitjana en Arquitectura (20FA2BIBA05), i una activitat privada per
compte propi d’arquitectura tècnica. Per tal d'evitar possibles coincidències entre
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitectura
tècnica qualsevol manifestació de la mateixa 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 al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

123. –

(432/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Esther Ribot
Moliné (mat. 3100308) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a l’Escola
Municipal de Música de Sant Andreu de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona,
on ocupa el lloc de treball de Professora de Música i l’activitat privada per compte
d’altri, al Col·legi Montserrat com a Professora de Música, fins al 30 de juny de 2019.
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 al servei de les Administracions Públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 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.

124. –

(433/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Miguel Angel Dionis
García (mat. 3000978) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera
amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori
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Municipal de Música de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professor de
Música, i l’activitat pública com a Professor de Música a l’Escola Superior de Música de
Catalunya. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable, i en especial
amb el compliment de les seves jornades i horari de treball a les Escoles de Música de
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 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.
125. –

(5/2019 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Salvador Gilabert Ferrer
(mat. 5100052) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la
categoria professional d’Auxiliar administratiu, amb destinació al Servei de cadastral
del Departament de Gestió de Cadastre i Béns Immobles de l’Institut Municipal
d’Hisenda, on ocupa el lloc de Suport 4 (90.40.GE.20), i una activitat privada per
compte propi d’arquitecte tècnic per a la realització de projectes de façanes i pisos. La
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

126. –

(78/2019 IBE) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la Sra. Laura
Cañadas Pla (mat. 32100023) la compatibilitat entre la seva activitat municipal com a
funcionària interina amb la categoria professional d’Auxiliar, amb destinació al
Departament d’Administració de l’Institut Barcelona Esports, on desenvolupa el lloc de
treball de Suport 5 (codi 90.50.GE.10), i el seu càrrec de Consellera del Districte de Les
Corts, per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de 18 de gener de 2016, i el
qual exerceix sense dedicació especial d’acord amb la resolució del Regidor del
Districte amb efectes 21 de gener de 2019. 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, 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,
en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels
Districtes. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 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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127. –

(151/2019) RECTIFICAR per error material, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, les bases del procés de selecció per a la cobertura de 60 places d’agent de
la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs específic de
mobilitat interadministrativa, aprovat per la Comissió de Govern, en sessió celebrada
el 21 de febrer de 2019, i publicades al BOPB de 27 de febrer de 2019, i al DOGC núm.
7829, de 13 de març de 2019. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets
de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

128. –

(300/2019) APROVAR els temaris, de la part comuna, de les convocatòries per a la
cobertura per concurs oposició, de determinades categories professionals, per
promoció interna especial, de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

129. –

(18005540-001 (0025/19) LOT 1) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per
un període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 1 del
contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als diferents
Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 18005540-001,
adjudicat a l'empresa Imesapi SA, amb NIF A28010478, per un import total de
335.460,84 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 335.460,84 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

130. –

(18005541-001 (0025/19) LOT 2) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per
un període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 2 del
contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als diferents
Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 18005541-001,
adjudicat a l'empresa IMESAPI SA, amb NIF A28010478, per un import total de
302.519,66 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import
de 302.519,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

131. –

(18005542-001 (0025/19) LOT 3) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per
un període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 3 del
contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als diferents
Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 18005542-001,
adjudicat a l'empresa UTE Faus-Miatec Mant. Edif. LOT 3, amb NIF U66421553, per un
import total de 147.813,51 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
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l'esmentat contracte per un import de 147.813,51 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
132. –

(18005543-001 (0025/19) LOT 4) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per
un període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 4 del
contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als diferents
Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 18005543-001,
adjudicat a l'empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un
import total de 215.951,37 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 215.951,37 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

133. –

(18005544-001 (0025/19) LOT 5) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per
un període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 5 del
contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als diferents
Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 18005544-001,
adjudicat a l'empresa UTE Constraula-Aldago Mant. LOT5, amb NIF U66424086, per un
import total de 149.144,43 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 149.144,43 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

134. –

(18005546-001 (0025/19) LOT 6) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per
un període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 6 del
contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als diferents
Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 18005546-001,
adjudicat a l'empresa Servicios e Instalaciones Aldago SL, amb NIF B61563169, per un
import total de 127.333,32 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l'esmentat contracte per un import de 127.333,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

135. –

(18005547-001 (0025/19) LOT 7) PRORROGAR, d’acord amb l’article 29 de la LSCP, per
un període comprès des de l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de maig de 2019, el LOT 7 del
contracte mixt que té per objecte el manteniment dels elements constructius i
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als diferents
Districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb número 18005547-001,
adjudicat a l'empresa (UTE Manteniment Edificis - LOT 7) Constraula Enginyeria-Instal.
Aldago, amb NIF U66424151, per un import total de 317.325,00 euros (IVA inclòs),
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d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 317.325,00 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest
document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
136. –

(2019/211) APROVAR l’acord d'amistat i cooperació entre la ciutat de Yokohama i
Barcelona per promoure la cooperació recíproca i l'intercanvi per al desenvolupament
mutu de la Ciutat Intel·ligent (Smart City). DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

137. –

(16006421-001 (0036/19) PRORROGAR per un període comprès des del 23 d’abril de
2019 fins al 22 d’abril de 2020, el contracte 16006421-001 que té per objecte la
contractació dels serveis d'atenció i informació a la ciutadania a l'Oficina Multiservei
d'Atenció Ciutadana (OMAC) i a l'Oficina d'atenció a l'empresa (OAE) de l'Ajuntament
de Barcelona incorporant objectius d'eficiència social, adjudicat a l'empresa Tria Global
Services SL, amb NIF B83919506, per un import total de 2.407.779,00 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de
2.407.779,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. DONAR-NE
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

138. –

(SJ-19-026) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona
(Districte de Sant Martí), la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA,
l’Institut de Cultura de Barcelona i la Companyia Antigua i Barbuda, SL, per la
dinamització de la plaça del Fòrum, i FACULTAR l'lm. Sr. Josep Maria Montaner i
Martorell, regidor del Districte de Sant Martí, per la signatura de l'esmentat conveni.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.
Acords de la Comissió de Govern de 4 d'abril de 2019

139. –

(261/2018) APROVAR el Conveni model per instrumentar la cessió a particulars
interessats dels gossos adscrits a la secció canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona
que han deixat de prestar-hi servei actiu, així com el seu annex relatiu al procediment
per autoritzar-ne l’adhesió. FACULTAR el Sr. Evelio Vázquez Sánchez, Cap de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, per a la signatura del conveni model. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

140. –

(768/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Manuel Medrano
Molina (mat. 27980) entre la seva activitat municipal com a Director de Planificació
Estratègica i Fiscalitat de la Gerència de Presidència i Economia, amb el codi de lloc
28FA1CLCD01, i l’activitat de docent com a professor col·laborador de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) per al curs 2018-2019. La dedicació a la docència
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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.
141. –

(505/2018 bis) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ramon Torrents Munt
(mat. 71194) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb
la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament
de Serveis Jurídics de la Gerència de Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de Tècnic
Superior en Dret (22FA1BIBA15), i activitat privada per compte propi com a docent de
temaris d’oposicions al Centre d’Estudis Adams Barcelona 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 al servei de les Administracions
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

142. –

(802/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Esperanza Velasco
Acebal (mat. 21858) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera,
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de
treball de Cap de Secció (24FAXCCCD04), 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 professional privada no
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública
i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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143. –

(841/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Ribas
Barberán (mat. 74967) entre la seva activitat municipal com a Directora de Serveis de
Comunicació Digital de la Gerència de Recursos, amb codi de lloc (28FA1CLCD01), i
l’activitat pública com a professora associada a temps parcial i de durada determinada
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per l’any acadèmic 2018-2019 des de l'1 d'abril
de 2019 fins al 19 d'agost de 2019. 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 al servei de les Administracions Públiques,
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

144. –

(355/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Mercè Lafarga
Farrera (mat. 3001863) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera,
amb la categoria professional d'Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM
Can Caralleu de l'Institut Municipal d’Educació de Barcelona d'aquest Ajuntament,
desenvolupant el lloc de treball de Direcció d’Escola Bressol (80.50.SE.20), amb les
funcions pròpies d’un lloc de la seva categoria, i l’activitat pública com a Professora
Associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, per al curs acadèmic 2018-2019
des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. 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 al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

145 –

(56/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Beatriz Moreno
Serrano (mat. 3100279), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM La
Muntanya 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 al Centre de
Suport Familiar La Formigueta, com a controladora de Sales, fins al 28 de juny de 2019.
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 al servei 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.
146. –

(64/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Víctor Béjar Arjona
(mat. 3002842) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la
categoria professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori
Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, on
ocupa el lloc base de treball de Professor de Música, i l’activitat privada per compte
propi, com a Director Artístic de la Coral Roig Encès. La dedicació professional privada
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

147. –

(18004278 (1105/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18004278, que té per objecte
Contractació dels serveis de suport a la implantació de la nova llei de procediment
administratiu als Canals d'Atenció Ciutadana, per un import de 483.997,58 euros (IVA
inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient a Seidor Consulting SL amb NIF B62076740, i d'acord amb la seva
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponent/s. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a
les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un
import de 483.997,58 € (IVA inclòs), dels quals 399.998,00 € corresponen al preu net i
83.999,58 € a l'IVA. FIXAR en 19.999,90 euros l'import de la garantia definitiva.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Laura Pasquín Martín.
DONAR compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

148. –

(18004278 (1105/18) ALLIBERAR la quantitat de 131.717,82 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 18004278 que té per objecte la
Contractació dels serveis de suport a la implantació de la nova llei de procediment
administratiu als Canals d'Atenció Ciutadana, el qual ha estat adjudicat a l'empresa
Seidor Consulting SL, amb NIF B62076740, i retornar-lo a les partides i exercicis que
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s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
149. –

(19XC0074 (0417/19) APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i les entitats, Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, Consell
d’Associacions de Barcelona, Asociación de Personas Participantes Ágora, Federació
Catalana de Voluntariat Social, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de
Barcelona, Lafede.cat-Organitzacions per la Justícia Global, Federació d’Ateneus de
Catalunya, Federació Catalana d’Entitats en Salut Mental en 1a persona-VEUS,
l’Associació Barceloneta Alerta i Escoltes Catalans per a la utilització i impuls de la
plataforma Decidim entre la ciutadania organitzada. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Gala Pin
Ferrando, regidora de Participació i Districtes, per a la signatura de l’esmentat conveni,
així com la de tots els documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

150. –

(263/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Hosta
Privat (mat. 74721) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera en
comissió de serveis, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura,
amb destinació a la Quarta Tinència d'Alcaldia Àmbit Polític, on ocupa el lloc de treball
de Tècnica referent de suport institucional (26FAXSLSI01), i l’activitat pública com a
docent a l’Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) pel curs sobre el
temari específic per oposicions d’arquitecte a l’administració pública, des del 25 d'abril
2019 fins al 8 de juliol de 2019. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
administracions públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 21 de juny de 2018,
que declara d’interès públic la segona activitat pública de direcció, coordinació i
impartició de cursos, seminaris professionals organitzats per administracions i
universitats públiques i corporacions de Dret Públic (Gaseta Municipal de 29 de juny
de 2018). La suma de les jornades de l’activitat principal i de l’activitat docent
desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord, en cap cas,
no podrà superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Les
necessitats de dedicació de l’activitat municipal no es podran veure afectades per la
realització de la segona activitat. La present autorització perdrà vigència per canvi de
lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
Acords de la Comissió de Govern de 10 d'abril de 2019

151.-

(838/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Arias Sans (mat.
77283) entre la seva activitat municipal com a Assessor 3 de la Quarta Tinència
d'Alcaldia, i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat
de Barcelona (UB) per l’any acadèmic 2018-2019, des del 13 de novembre de 2018 fins
el 14 de setembre de 2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
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present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de
desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
152.-

(87/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Palet Tort (mat.
25959) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Bomber C1 SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Montjuïc de
la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Bomber
(16FC1BIBA03), i l’activitat privada per compte d'altri de formador i preparador
d’oposicions a l’empresa Fes-te Fort, SL El Sr. Palet no podrà formar part ni intervenir o
assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni en cap altre
tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPEIS. 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 demés previsions que es contenen en la Llei
53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

153.-

(191/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó
(mat. 77350) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa,
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el
lloc de treball de Tècnica Superior de Gestió (22FA1BIBA07), i l’activitat privada per
compte propi d’arquitecta. La dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

154.-

(394/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eugènia Tort
Cano (mat. 3100235) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
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programa, amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a
l’EMM de l’Eixample i a l’EMM Sant Andreu de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de
Música, les activitats privades per compte d’altri a Estudi de Musica Àngels Casas, i a
l’Arc Taller de Musica FP, com a 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.
155.-

(63/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Morales
Amorós (mat. 3000979) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera,
amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al Conservatori
Municipal de Música de Barcelona, desenvolupant les funcions pròpies d’un lloc de
treball de Professora de Música, i l’activitat privada per compte propi com a sòcia i
administradora solidària a la societat L’Escola de Mùsica de Gràcia, SL. La Sra. Cristina
Morales Amorós, no podrà participar en els processos d’accés dels alumnes
procedents de l’Escola de Música de Gràcia al Conservatori Municipal de Música 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 al servei de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable.
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

156.-

(111/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alaitz Jiménez
(mat. 3005566) 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 Pla de Fornells 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 l’Associació Comunitària Verdum com a Educadora Social, fins a 31
de desembre de 2019. 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 al servei de les Administracions Públiques,
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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.-

(19/21) AUTORITZAR al Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, adscrit a
l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant
d’una persona amb la categoria de Tècnic/a Superior en Economia, del grup A1, per
ocupar el lloc de treball de Responsable de l’Àrea Econòmico-Financera, amb
llicenciatura o grau universitari en Econòmiques, Administració i Direcció d’Empreses,
Ciències Empresarials o similar, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la
Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

158.-

(19/22) AUTORITZAR el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, adscrit a
l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant
d’una persona amb la categoria de Tècnic/a Superior en Ciències, del grup A1, per
ocupar el lloc de treball de Coordinador/a Tècnic/a de l’Àrea de Residus i Cicle dels
materials, amb llicenciatura o grau universitari en Ciències Ambientals, Biologia o
Química, d’acord amb el que disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de
Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

159.-

(19000462 (0184/19) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei que té per
objecte la coordinació en matèria de seguretat i salut i la coordinació d’activitats
empresarials corresponents dels contractes relacionats amb la neteja i el manteniment
dels edificis i del manteniment de la via pública dels 10 districtes i de 4 Gerències de
l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 19000462, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 408.865,03 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 743.391,00 euros;
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 les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: pressupost net 337.905,00 euros i import de l'IVA de 70.960,03 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, Seguretat i Prevenció.

160.-

(19001291 (0385/19) INICIAR l'expedient per a la contractació de lloguer de material
d’infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements
addicionals i material de so i il·luminació) necessari per al desenvolupament dels actes
promoguts pels Districtes o per entitats i associacions veïnals, comercials o
empresarials, incloent transport, muntatge i tècnics per a la seva instal·lació i
desmuntatge dels Districtes de Eixample-Oficina Promoció Econòmica i Districte de
Sants-Montjuïc durant el període 2019-2020, amb núm. de contracte 19001291,
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mitjançant tramitació urgent, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 414.811,90 euros (IVA inclòs), determinat en funció de
preus unitaris i un valor estimat de 855.681,18 euros, distribuït en els següents lots:LOT núm. 01, Districte l'Eixample-Oficina de promoció econòmica, per un import de
68.000,00 euros IVA inclòs;- LOT núm. 02, Districte Sants-Montjuïc, per un import de
346.811,90 euros IVA inclòs; DECLARAR la urgència en la tramitació d'acord amb la
justificació que consta a l'expedient; 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 les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net
342.819,75 euros i import de l'IVA de 71.992,15 euros; condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. DONAR COMPTE
d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
161.-

(19XC0081 (0437/19) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Biblioteca de Catalunya, que té per objecte establir els termes de la
col·laboració per la gestió del portal (ARCA) Arxiu de Revistes Catalanes Antigues.
FACULTAR la Gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Pilar Miràs
Virgili, per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n
derivi. DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

162.-

(19XC0083 (0496/19) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Biblioteca de Catalunya, que té per objecte establir els termes de la
col·laboració per a dur a terme el portal (PADICAT) Patrimoni Digital de Catalunya.
FACULTAR la Gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Pilar Miràs
Virgili, per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n
derivi. DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

163.-

(565/19) APROVAR el Protocol institucional per impulsar un nou campus de recerca i
innovació als terrenys de l’Antic Mercat del Peix, projecte inicial de la Ciutadella del
Coneixement, entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el
Gobierno de España i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). DONAR compte a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

164.-

(565/19-B) APROVAR el Protocol General d’Actuació per impulsar un nou campus de
recerca i innovació als terrenys de l’Antic Mercat del Peix, projecte inicial de la
Ciutadella del Coneixement, entre l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i el Barcelona
Institute of Science and Technology (BIST). DONAR compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

165.-

(19000942 (0282/19) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de
desenvolupament i gestió del Programa BCN Interculturalitat (PROGBI), amb mesures
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de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19000942, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base
de licitació de 1.872.164,72 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.094.487,14 euros;
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 les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: pressupost net 1.547.243,57 euros i import de l'IVA de 324.921,15
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus donades les
característiques del contracte. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
166.-

(19XC0100 (0558/19) APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i les entitats, Economat Social, Associació per l’impuls dels Supermercats
Cooperatius i el Mercat Social, Xarxa d’Economia Solidària, Fòrum Social Mundial
d’Economies Transformadores, i Som Connexió SCCL per a la utilització i impuls de la
plataforma Decidim entre les entitats d’economia social i solidària. FACULTAR la lma.
Sra. Gala Pin Ferrando, regidora de Participació i Districtes i l'lm. Sr. Álvaro Porro
González, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum per la
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n puguin
derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.

167.-

(20186000) APROVAR, la modificació del contracte d'obres número 17006609 que té
per objecte la reposició de la vorera del costat dels edificis del passeig Joan de Borbó al
barri de la Barceloneta de Barcelona (fase 1), pels motius indicats en l'informe emès
pel director facultatiu de l'obra de 18 de març de 2019, d'acord amb el previst a la
clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i l'article 107 del TRLCSP, i
procedir a la substitució de les unitats d'obres previstes en el projecte indicades a
l'esmentat informe de conformitat amb l'article 97 i 158 ambdós del Reial Decret
1098/2001. APROVAR la incorporació i execució de les unitats no previstes per un
import de 15.026,92 euros (IVA inclòs) dels quals 12.418,94 euros corresponen al preu
net i 2.607,98 euros a l'IVA. DECLARAR que aquesta modificació del contracte d'obres
no comporta la modificació del projecte en el sentit establert al Decret 179/1995, per
la qual cosa no requereix la suspensió de les obres ni tramitació de modificació del
projecte. INCORPORAR la relació de preus contradictoris indicats a l'informe del
director facultatiu amb la conformitat del contractista. APROVAR els increments dels
amidaments en algunes partides contemplades en el projecte adjudicat, pels motius
indicats en l'informe emès pel director facultatiu de l'obra de 25 de març de 2019,
d'acord amb el previst a la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
i l'article 234 del TRLCSP. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa del
contracte, per un import de 43.838,65 euros (IVA inclòs), dels quals 36.230,29 euros
corresponen al preu net i 7.608,36 euros a l'IVA, amb càrrec a la partida i al pressupost
que s'indiquen en aquest document; i DISPOSAR-LA a favor de INGEVIA 2008 SL amb
NIF B61420352. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. DONAR-NE compte a la
Comissió de presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

CCP 4/19

41/163

168.-

(151/2019) MODIFICAR l'acord aprovat per la Comissió de Govern en data 28 de març
de 2019, que modificava les bases del procés de selecció per a la cobertura de 60
places d’agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs
específic de mobilitat interadministrativa aprovat per la Comissió de Govern, en sessió
celebrada el 21 de febrer de 2019, i publicades al BOPB de 27 de febrer 2019, i al
DOGC núm. 7829, de 13 de març de 2019, en el sentit de transcriure l'esmentada
modificació: A la base 7.2.1.4, apartat corresponent al català superior a l’exigit a la
convocatòria, On diu: “Català superior a l’exigit a la categoria, fins a 1 punt: Nivell C o
C1: 0,5 punts; Nivell D o C2: 0,75 punts; Només es valorarà el nivell superior”. Ha de
dir: “Català superior a l’exigit a la categoria, fins a 1punt: Nivell C o C1: 0,5 punts; Nivell
D o C2, 1 punt; Només es valorarà el nivell superior”; MODIFICAR per error material les
bases de l'esmentat procés en el sentit següent: A la base 7.2.1.2, apartat
corresponent a titulacions acadèmiques, On diu: “Títol de batxillerat, tècnic/a superior
de CFGS, tècnic/a especialista de FP II, grau equivalent o superior, 0,50 punts; Accés a
la Universitat + matrícula 1r,0,50 punts”; Ha de dir: “Títol de batxillerat, tècnic/a
superior de CFGS, tècnic/a especialista de FP II, equivalents o superiors, 0,50 punts”;
DONAR compte del present acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

169. –

(20180004) Del gerent d’Ecologia Urbana, de 14 de març de 2019, que modifica el
contracte relatiu al servei d’escanejat amb tecnologia làser, modelat i inventariat de
les diferents infraestructures viàries de les rondes de Barcelona adjudicat a Infraplan
Barcelona-Geograma i fins al termini d’execució.

170. –

(20180008) Del gerent de l’Àrea d’Ecologia Urbana, de 15 de març de 2019, que aprova
el reajustament de les anualitats del contracte relatiu al servei de manteniment de la
senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària,
per als exercicis 2019-2023, i per un import de 183.333,33 euros (IVA inclòs).

171. –

(20190004) Del gerent municipal, de 3 d'abril de 2019, que allibera la despesa del
contracte mixt relatiu al subministrament i serveis de col·locació i retirada de plafons
electorals, durant l'exercici 2021, i per un import de 486,75 euros (IVA inclòs).

172. –

(20190098) Del gerent de l’Àrea d’Ecologia Urbana, d'1 de març de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
servei de resolució d’incidències, amb abelles, per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 44.670,04 euros.

173. –

(20180001) De la Regidora de Mobilitat, de 22 de març de 2019, que reajusta les
anualitats de l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu a la
implantació, manteniment i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes
compartides, denominat bicing 2.0 adjudicat a UTE Pedalem Barcelona, per als
exercicis 2019-2028, i per un import de 14.027.578,78 euros (IVA inclòs).
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174. –

(20190094) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de suport a la
gestió presencial i telefònica d'atenció al públic del Centre d'Acollida d'Animals de
Companyia, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 149.703,43 euros (IVA
inclòs)

175. –

(20190009) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei d'assistència
tècnica, assessorament, coordinació i seguiment de projectes i actuacions a la gerència
adjunta de Mobilitat i Infraestructures, per als exercicis 2019-2021 i per un import de
387.670,80 euros (IVA inclòs)

176. –

(20190099) Del gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 28 de març de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
servei d'educació canina per als gossos del CAACB i altres centres col·laboradors i el
servei de passejadors/es de gossos amb requeriments de comportament, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 201.639,20 euros.

177. –

(20180008) Del gerent d’Ecologia Urbana, de 15 de març de 2019, que reajusta les
anualitats del contracte relatiu al servei de manteniment de la senyalització
horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat viària Lot 2
adjudicat a La Castellana-Viales Levantinos UTE Mantenimiento (2018-2022), per als
exercicis 2019-2023, i per un import de 183.333,33 euros (IVA inclòs).

178. –

(20190153) Del gerent municipal, de 28 de març de 2019, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de seguretat i
control d'accés als edificis de la Gerència d'Ecologia Urbana, per als exercicis 20192021 i per un import de 343.209,89 euros

179. –

(20190004) Del gerent municipal, de 3 d'abril de 2019, que adjudica a M.M. Barcelona,
SL Marc Martí GR el contracte mixt relatiu al subministrament i servei de col·locació i
retirada de plafons electorals, per als exercicis 2019-2021, i per un import de
73.928,79 euros (IVA inclòs).

180. –

(20190007) Del gerent municipal, de 4 de març de 2019, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis d’assistència
jurídica i tècnica en matèria de protecció, tinença i venda d’animals i altres de dret
públic al Departament de Gestió i Protecció dels Animals, per als exercicis 2019-2021, i
per un import de 91.998,79 euros.

181. –

(0265/16) Del Primer Tinent d’Alcaldia, de 15 de març de 2019, que allibera
pressupostàriament l’autorització i disposició del contracte relatiu a la gestió integral,
implantació i manteniment d’un sistema de transport individualitzat, mitjançant
bicicletes elèctriques adjudicat a Clear Channel España, S.L., per a l’exercici 2019, i per
un import d’1.293.495,40 euros (IVA inclòs).

182. –

(20190152) Del gerent de l’Àrea d’Ecologia Urbana, de 22 de març de 2019, que inicia

CCP 4/19

43/163

expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
servei de suport al programa de control de colònies de gats urbans, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 42.402,11 euros (IVA inclòs).
183. –

(20180449) Del gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 27 de març de 219, que
adjudica a Inse Rail, S.L. el contracte relatiu al servei d'Auditoria del projecte executiu
de millora del túnes de Badal i instal·lacions associades, per a l'exercici 2019 i per un
import de 23.494,08 euros (IVA inclòs).

184. –

(20180449) Del gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de 27 de març de 219, que allibera
la quantitat de 3.858,26 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa del contracte relatiu al
servei d'Auditori del projecte executiu de millora del túnes de Badal i instal·lacions
associades, per a l'exercici 2019.

185. –

(20180001) De la regidora de Mobilitat, de 29 de març de 2019, que allibera la despesa
del contracte relatiu a la implantació, manteniment i gestió del Bicing 2.0 adjudicat a
UTE Pedalem Barcelona, per als exercici 2020-2027 i per un import de 14.702.896,16
euros (IVA inclòs).

186. –

(20190170) Del gerent de l'Àrea d'Ecologia Urbana, que inicia expedient, aprova el plec
de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de suport tècnic
especialitzat i de consultoria professional per a portar a terme la implantació del
Sistema d'Administració Integral dels Documents i dels Arxius (en endavant sistema
AIDA) a la Gerència d'Ecologia Urbana, per als exercicis 2019-2021 i per un import de
204.732,00 euros (IVA inclòs)

187. –

(20180685) Del gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures, de 4 de març de 2019,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte
relatiu als serveis de coordinació de seguretat i salut del contracte de manteniment de
pavimentació, senyalització vertical i horitzontal, i del contracte de fabricació,
col·locació i posterior retirada de la senyalització excepcional per a la prohibició
d’estacionament deguts a actes, per als exercicis 2019-2021, i per un import de
89.421,59 euros.
Acords de la Comissió de Govern de 21 de març de 2019

188. –

(20180593D) DECLARAR exclosa de la licitació del contracte que té per objecte el
servei d'assistència tècnica especialitzada en l'elaboració de l'inventari, les inspeccions
tècniques i el diagnòstic de les estructures vials de la ciutat de Barcelona (2019-2021),
amb mesures de contractació pública sostenible, amb contracte núm. 18004378,
l’oferta presentada per les empresa “Ines Ingenieros Consultores, SL”, per estimar que
la mateixa no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats, de conformitat amb l’article 149 de la LCSP. ADJUDICAR l’esmentat
contracte, per un import màxim de 299.999,99 euros (IVA inclòs), amb una baixa
ofertada del 25,51% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient a Esteyco, SA, amb NIF A-28344083, i
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. Atès que
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el contracte comporta despesa de caràcter plurianual és sotmet a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a
les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un
import de 299.999,99 euros (IVA inclòs), dels quals 247.933,87 euros corresponen al
preu net i 52.066,12 euros a l'IVA. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Albert
Soriano Ruiz, Tècnic del Dept. d’Espai Urbà. DONAR-NE compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
189. –

(20200001A) INICIAR l'expedient per a la contractació dels Serveis de control de la
qualitat de les prestacions de varis contractes relacionats amb la neteja de l'espai
públic i la recollida de residus de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus a
la ciutat de Barcelona (2020-2021), amb mesures de contractació pública sostenible,
amb núm. de contracte 19000499, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 3.080.034,14 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 5.421.878,28 euros; 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 les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: pressupost net 2.545.482,76 euros i import de l'IVA de 534.551,38
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
corresponents atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la
seva autorització. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de
l’article 103 de la LCSP. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.

190. –

(12gu2) RESOLDRE el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Maria José
Moragas Monteserín, en nom i representació, dels Srs. José Luis Coll Casas, Lourdes
Coll Casas, Manuel Travesí Coll, Ernesto Coll Andia, Maria Àngels Coll Casas, Rafael
Dario Belizario Lara, Ana Rabal Mirete i Marmoles Coll CB, contra l’acord de la
Comissió de Govern, de 31 d’octubre de 2018, d’aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació de la unitat d’actuació 1 de la Modificació puntual del Pla Especial de
definició de volums, reequipament i millora del sector delimitat per carrer Foc, Avda.
Ferrocarrils Catalans i carrer Mare de Déu del Port, a executar per la modalitat de
cooperació; pels motius que, justificadament i raonada, consten en l’informe de la
Direcció de serveis de gestió urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 25 de
febrer de 2019, que obra en l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït.
NOTIFICAR aquest acord a les recurrents. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.
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191. –

(19 SD 0039 P) APROVAR inicialment el Projecte Executiu de substitució de la
plataforma de vies per a la circulació dels nous vehicles del funicular, adaptació de les
andanes i estacions i reforma dels lavabos de l'estació superior del parc d'atraccions
del Tibidabo, d'iniciativa del Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (PATSA), d'acord amb
les condicions que consten en l'Informe de conformitat tècnica (ITP), de 6 de març de
2019, amb classificació B i amb l’informe d’Auditoria, de 12 de desembre de 2018, i
que aquests efectes es donen per reproduïts, amb un import de 9.237.715,94 euros, el
21% de l'Impost del Valor Afegit (IVA) inclòs, d'acord amb el que preveu l'article 235.2
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya; SOTMETRE'L a informació pública durant un
termini de trenta dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més
circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents. COMUNICAR-HO a les dependències interessades en aquest
procediment. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

192. –

(7BD 2016/142) APROVAR definitivament el Projecte d’urbanització de l’Arc de Sant
Martí, al barri de la Font d’en Fargues, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona,
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a
l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
pressupost de 552.265,72 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord
amb allò que preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; APROVAR les bases del
conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la
servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió a favor d’Endesa
Distribución Eléctrica, SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR el Gerent del
Districte d’Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar el conveni específic que apliqui a
les circumstancies concretes les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la
Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric;
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la
Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 28 de març de 2019

193. –

(20190005) INICIAR l'expedient per a la contractació de Manteniment i la reparació de
les instal·lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona durant el
període (octubre 2019-setembre 2021), amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 18005053, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
10.008.243,72 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 8.601.854,31 euros, distribuït en
els següents lots: - LOT1, per un import de 5.439.482,06 euros IVA inclòs; - LOT2, per
un import de 4.568.761,66 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 les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net
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8.271.275,80 euros i import de l'IVA d'1.736.967,92 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. DECLARAR la
improcedència de la revisió de preus d'acord amb l'establert al PCAP. DONAR-NE
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
194. –

(19SD0042P) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte d’urbanització de l’espai públic, delimitat pels
carrers Roc de Boronat, Llull, Llacuna i Ramon Turró, de la U.A.6 del Pla Especial de
Reforma Interior “Eix Llacuna” dins la MPGM per la renovació de les àrees industrials
del Poblenou “Districte d'activitats 22 bcn” (aprovat definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en sessió de 25 d'octubre de 2002) d’acord amb l’Informe Tècnic del
Projecte (amb classificació B) d'11 de març de 2018 promogut per Metrovacesa, SA
que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït,
amb un pressupost de 578.311,86 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA)
inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes durant el qual
es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant la inserció de
l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris de més
circulació de Catalunya. NOTIFICAR el present acord als interessants. DONAR-NE
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 4 d'abril de 2019

195. –

(2BD 2019/074) APROVAR el Projecte Modificat del projecte d’urbanització del pati
interior d’illa Casa Macaya al Districte de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa
municipal, a l'empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i d’acord amb l’Informe Tècnic de la
Direcció d’Obra i de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i de l’Informe
Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es
donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix
contractista ascendeix a 973.594,62 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de
sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa oferta per l’adjudicatari
(762.840,26 euros, IVA inclòs) i l’import de les modificacions (152.568,05 euros IVA
inclòs que representen el 7,68% d’increment sobre l’import adjudicat del projecte
d’urbanització), i les escomeses de serveis i el control de qualitat (58.186,31 euros)
consistents en modificacions tècniques relatives a la pavimentació de la urbanització,
indefinició tècnica del projecte en el rebliment requerit sobre la coberta de
l’aparcament, adaptació tècnica del sanejament del projecte als requeriments de
Bcasa, adequació de les façanes existents als requeriments de Patrimoni; NOTIFICAR
aquest acord a les parts interessades; PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la
Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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196. –

(7BD 2019/040) APROVAR el Projecte Modificat d’arranjament i millora en l'àmbit del
Mas Ravetllat, al barri del Guinardó, al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona,
d’iniciativa municipal, a l'empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i d'acord amb l'Informe
Tècnic de la Direcció d’Obra, l’Informe Tècnic de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA,
que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts,
per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista de 6.750.716,02
euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja
incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (5.663.352,36 euros, 21% IVA inclòs) i
l’import de les modificacions proposades (1.087.363,66 euros, 21% IVA inclòs),
consistents en: increment en arqueologia; modificacions en estructures; tractament i
estabilització del talús de la Ronda del Guinardó; reajustos en la xarxa de clavegueram;
increment en gestió de residus; canvi de ferm i aprofitament columnes enllumenat
Torrent d’en Melis; noves escomeses elèctriques, peticions d’Espais Verds
(modificacions en els horts; ajustos en el número d’arbres, arbustives i soques a
enretirar; actuacions sobre arbrat afectat per fong xilòfag; tractament de plagues;
preparació del terreny prèvia a l’estesa de terra vegetal; reajustos en la xarxa de reg);
reajustos en l’àrea de jocs infantils; i increment en tractament d’elements
patrimonials, que representen el 19,20% d’increment sobre el contracte signat per
l’adjudicatari i del 14.71% d’increment sobre el Pressupost d’Execució per Contracte
(PEC: 7.389.637,36 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement
de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió
del 22 de febrer de 2018 (7.566.562,53 euros IVA inclòs); PUBLICAR aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació
de Catalunya, a la Gaseta Municipal, i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de
Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

197. –

(19SD0009P) APROVAR el Projecte Constructiu per a la instal·lació de punts
suplementaris de recàrrega elèctrica (PRE) per l’alimentació de nous autobusos
elèctrics de la línia H-16 a les estacions de recàrrega elèctrica per autobusos (ERA) a la
parada de Maristany-UPC, promogut per Transports Metropolitans de Barcelona, per
un import de 615.877,39 euros (pressupost d’execució per contracte) el 21% de
l’impost sobre el valor afegit (IVA) no inclòs, d’acord amb les condicions que consten a
l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de 12 de desembre de 2018 amb classificació B, que
consta a l’expedient i que es dóna per reproduït, de conformitat amb l’article 235.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de la
província. NOTIFICAR-LO als interessats en aquest procediment. DONAR-NE compte a
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

198. –

(18g295) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública i
audiència als interessats del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació
bàsica, del Pla de millora urbana (modificat) del Subsector núm. 11 del Pla de Millora
Urbana per a la Reforma Interior del Sector Llull-Pujades (Ponent), en el sentit que,
justificadament i raonada, figura en l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió
Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, d'11 de març de 2019, que consta en
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l’expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR definitivament, a l'empara de
l'article 119.2.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de
compensació bàsica, del Pla de millora urbana (modificat) del Subsector núm. 11 del
Pla de Millora Urbana per a la Reforma Interior del Sector Llull-Pujades (Ponent),
formulat per la Junta de Compensació de l’àmbit, que incorpora les modificacions
derivades de l'acord d'aprovació inicial. DETERMINAR, de conformitat amb l'article 153
del Reglament de la Llei d'Urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l'acord
d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació produirà essencialment els efectes
econòmics i jurídics continguts a l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme i, per
tant, entre altres, la cessió en ple domini i lliure de càrregues a l'Administració actuant
dels terrenys de cessió obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en el
planejament. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el Tauler d’Edictes de la Corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels diaris de més
difusió de la província. NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres
interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
199. –

(750/2018) APROVAR l’annex de rectificació del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA per a la
construcció d’un pas per als vianants adaptat per l’accés al triangle ferroviari des del
carrer de Josep Soldevila, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de 24
de desembre de 2018 i signat per les parts el 31 de desembre de 2018, en el sentit de
redactar de nou, per a una millor comprensió, el contingut del pacte 4art lletra b).
NOTIFICAR-LO als interessats als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 10 d’abril de 2019

200.-

(20190006) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de manteniment i
reparació dels controls d’accessos a la ciutat de Barcelona durant el període (octubre
2019-setembre 2021), amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de
contracte 18005055, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.400.000,00 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat d'1.190.082,65 euros; 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 les partides i als pressupostos que
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net
1.157.024,79 euros i import de l'IVA de 242.975,21 euros; condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DECLARAR la
improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP. DONAR
compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

201.-

(19PL16701) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou
equipament assitencial al solar del carrer Mestres Casals i Martorell 2-16, al barri de
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Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al públic pel
termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i
DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
202.-

(19SD0003P) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el “Projecte d’urbanització en l’àmbit dels terrenys del Futbol
Club Barcelona, Espai Barça”, al Districte de les Corts, de la Modificació del Pla General
Metropolità en l’àmbit dels terrenys del FC Barcelona (aprovada per acord de la
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona de 15 de maig de 2018, publicat als efectes de
la seva executivitat en el DOGC núm. 7643 de 15/06/2018) d’acord amb l’Informe
Tècnic del Projecte (amb classificació B) de 26 de març de 2019 que figura a
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, promogut per
Futbol Club Barcelona, amb un pressupost de 34.663.462,86 euros (el 21% de l’impost
del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme. SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes,
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents,
mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i
en un dels diaris de més circulació de Catalunya. NOTIFICAR el present acord als
interessants. DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

203.-

(19SD0041 P) APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització del sòl qualificat 6b i 5b del Pla de
Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers d’Àvila, Almogàvers, Badajoz i Pere IV
del Districte de Sant Martí (aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal,
en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2019 i publicat als efectes de la seva
executivitat al BOP d’1/04/2019) d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb
classificació B) de 7 de març de 2019 que figura a l’expedient administratiu i que a
aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la Junta de Compensació del
Polígon 1 del PMU de l’àmbit abans referit amb un pressupost de 443.553,33 euros, el
21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs d’acord amb el que estableixen els articles
89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme. SOTMETRE’L al tràmit d'informació pública durant el termini
d’un mes, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions
pertinents, mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), i en un dels diari de més circulació de Catalunya. NOTIFICAR el
present acord als interessants. DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.

204.-

(17gu05) ESTIMAR en part els recursos potestatius de reposició formulats pels Srs.
Antonio Villalba Vernal i Adolfina Guerrero Jiménez; Enrique Fradera Ventura i Núria
Tibau Cusó; Josefina Alier Uriach; Jaime Fradera Ventura i Palmira Romeu Hinojosa;
Dionisio Ruibal de Vigo en nom i representació de l’entitat mercantil Ruibal Losada, SA;
Montserrat Ferrer Ribas en nom i representació de l’entitat mercantil Aqua Rifer, SA;
DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició formulat pels Srs. Francisco Cubel
Aguirre i Montserrat Creus Llobet, contra l’acord de la Comissió de Govern de 8 de
novembre de 2018, de resolució de les al·legacions i d’aprovació definitiva del text
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refós del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon
d’actuació urbanística delimitat en el Pla de millora urbana de l'àmbit comprès entre
els carrers Guipúscoa, Ca N'Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant
Adrià del Besòs, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en l’informe del
Departament de reparcel·lacions de la Direcció de serveis de gestió urbanística de
l’Institut municipal d’urbanisme, de 27 de març de 2019, que consta en l’expedient i
que es dona per íntegrament reproduït. MANIFESTAR que les correccions del text refós
del Projecte de reparcel·lació derivades dels recursos potestatius de reposició que
s’estimen en part, en els termes continguts en l’informe esmentat de la Direcció de
serveis de gestió urbanística, s’han introduït en el Text refós al qual es dona
conformitat. NOTIFICAR-HO personalment als recurrents. DONAR compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. –

(M1519/11211) Que comparegui el màxim responsable municipal en matèria
d’habitatge per tal d’informar sobre el balanç de construcció d’habitatge de lloguer
assequible a solars municipals de la ciutat de Barcelona, així com de l’estat de la mesa
d’emergència. I que durant el transcurs de la Comissió se’ns faciliti també la informació
per escrit.
El Sr. MONTANER exposa que el Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona considerava
essencial la construcció de nou habitatge de lloguer, però també ha estat molt
important, per anar avançant, l’adquisició de 700 habitatges, la cessió de 340
habitatges buits a la bossa de lloguer assequible, la qual ja disposa de 1.100
habitatges. Remarca que l’ajuntament també ha fet una inversió en rehabilitació per
un import de 114 milions d’euros.
A continuació, informa que, mentre que durant el mandat anterior es varen lliurar
1.679 claus, durant el present mandat se n’han lliurades 2.600, de les quals 834
corresponen a divuit promocions d’obra nova, 566 a compres, 340 a la bossa
d’habitatges buits i 880 a rotació del parc de lloguer.
Pel que fa a la promoció d’habitatge, apunta que el 80 % ha estat de lloguer. S’han fet
72 promocions amb un total de 4.600 habitatges, una quantitat molt superior que als
mandats anteriors. D’aquestes, 52 les fa l’Institut Municipal de l’Habitatge i les altres
20 són promocions delegades.
A més dels 834 habitatges lliurats que ha esmentat, informa que n’hi ha 1.048 en
construcció, 1.330 en fase de redacció de projecte i la resta són en sòl urbanísticament
gestionat i promoció finançada, en preparació per a la licitació del projecte.
Seguidament, remarca que hi ha hagut un canvi de paradigma, que ja va començar en
el mandat anterior, i l’ajuntament no ven habitatges, sinó que amb el 80 % de la
promoció, tal com ha esmentat anteriorment, s’ha incrementat el parc públic de
lloguer. El 20 % restant es destina a drets de superfície i a diferents règims cooperatius.
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D’altra banda, comenta que l’ajuntament ha transferit 43 solars a l’IMHab i d’aquesta
manera s’han pogut promoure 3.122 habitatges, mentre que en el mandat anterior
se’n varen transferir 21, que varen permetre la construcció de 1.088 habitatges.
Indica que aquestes mesures han implicat una inversió de 500 milions d’euros, més 75
milions per a l’adquisició dels 700 habitatges que ha esmentat anteriorment. El
finançament s’ha obtingut dels recursos propis de l’ajuntament, dels recursos propis
de l’IMAHab. A més a més, subratlla que l’Ajuntament de Barcelona ha estat el primer
gran ajuntament de l’Estat a aconseguir finançament europeu, 125 milions del Banc
Europeu d’Inversions i 59 milions del Banc del Consell d’Europa. Destaca que la manera
com l’Ajuntament de Barcelona ha aconseguit aquests ajuts ha estat un referent a
Europa. Critica, en canvi, que els ajuts de l’Estat i de la Generalitat hagin estat minsos.
Així, s’han aconseguit 5 milions d’euros del ministeri i de la Generalitat 1,4 milions per
mobilitzar habitatge, 8,5 milions per a compres i 34,6 milions per a promoció d’obra
nova. Per tant, la inversió total en habitatge que s’ha fet durant el mandat ha estat de
647,5 milions d’euros, mentre que l’aportació de la Generalitat i del ministeri no ha
arribat als 50 milions. Remarca, doncs, que l’Ajuntament de Barcelona ha aportat el 92
% d’aquestes inversions i les altres administracions solament el 8 %.
En conclusió, assenyala que el Govern ha deixat encarrilada la política d’habitatge i que
en el mandat proper es podran fer moltes adjudicacions, de manera que es doblarà el
parc d’habitatge públic i es passarà dels 7.000 habitatges que hi havia al començament
del mandat actual a 14.000 l’any 2023.
Quant a la Mesa d’Emergències Socials, el Govern municipal hi ha aportat 848 pisos, el
80 % del total, mentre que la Generalitat solament 242, quan li hauria correspost
aportar-hi el 60 %. Apunta que si l'Administració autonòmica hagués complert aquest
compromís encara faltarien mil pisos però no hi hauria cua a la Mesa d’Emergències.
El Sr. MARTÍ agraeix les explicacions que ha donat el Sr. Montaner. En primer lloc,
manifesta que algunes de les informacions ja eren conegudes i espera que siguin
dades actualitzades. Atès que ja preveia aquest tipus d’intervenció, amb un cúmul de
dades difícils de digerir i de contrastar en pocs minuts, el text de la sol·licitud de
compareixença inclou la petició de rebre la informació per escrit. Això, afegeix, els
permetrà tenir un punt de referència de cara al nou mandat i conèixer el punt de
partida quant a les polítiques d’habitatge.
En segon lloc, celebra que el Govern reconegui, per primera vegada en tot el mandat si
no va errat, que aquest canvi de paradigma en les polítiques públiques d’habitatge ja
es va iniciar durant el mandat de l’alcalde Trias i es va trencar la dinàmica dels trenta
anys anteriors pel que fa a la venda de sòl públic, dinàmica que impossibilitava poder
disposar d’un parc municipal d’habitatge de lloguer social i assequible. Per aquesta
raó, assegura que el Grup Demòcrata ha col·laborat lleialment amb el Govern en
aquest àmbit. En aquest sentit, recorda que el seu grup va aprovar les modificacions
de planejament, com ara la del 30 % de noves promocions i grans promocions
d’habitatges de protecció oficial, la de tanteig i retracte, i va donar suport al Pla pel
dret a l’habitatge 2016-2025, que fan seu i creuen que hauria de ser el full de ruta dels
propers governs municipals.
Tot seguit, reitera que hauran d’estudiar amb deteniment les dades que ha facilitat el
Sr. Montaner, perquè algunes són noves. En qualsevol cas, i malgrat que el Govern
municipal va ser reprovat a causa de les polítiques d’habitatge que ha dut a terme
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durant aquest mandat, indica que el 80 % dels 700 habitatges lliurats tenen l’origen en
la planificació, la gestió del sòl i el finançament aportat durant el mandat anterior.
Celebra, doncs, la continuïtat de les polítiques rigoroses i serioses, i la continuïtat
institucional. Tanmateix, al seu grup li hauria agradat que aquest reconeixement
hagués arribat anteriorment i no pas al final del mandat.
Finalment, considera que algunes de les xifres donades són positives, però indica que
s’han de valorar tenint en compte les expectatives creades. Si bé objectivament els
resultats per si mateixos poden ser bons, la valoració final depèn de qui els analitzi,
dels recursos aportats i de molts altres factors. Així, doncs, el seu grup en farà una
valoració positiva o no en funció de les promeses que el Govern va fer a la campanya
electoral i a l’inici del mandat, i en funció de les expectatives creades a la població. Per
tant, opina que el balanç no és positiu, si bé creu que les expectatives de futur ho
poden ser.
El Sr. BLANCO assenyala que la intervenció del Sr. Montaner ha estat molt curta i
espera que en el segon torn utilitzarà els quatre minuts que li han sobrat. Afirma que
el resultat de les polítiques d’habitatge del Govern municipal també ha estat molt curt
i molt pobre perquè, malgrat la profusió de dades que ha donat, no ha fet balanç sobre
la construcció de nou habitatge de lloguer assequible en solars municipals. Per al Grup
de Ciutadans, aquest balanç és molt pobre perquè aquest mandat ha estat el període
dels darrers vint anys en què s’ha iniciat la construcció de menys habitatge d’aquestes
característiques. Així, remarca que durant 2017 es va iniciar la construcció de 150
habitatges i encara no tenen dades de 2018, però creu que seran xifres semblants i
possiblement inferiors. La conseqüència, afegeix, és que creix la llista de famílies que
esperen un habitatge i l’ajuntament no les atén. Apunta que l’any 2018 solament es
varen assignar 197 habitatges socials, un 40 % menys que l’any 2015. Insisteix que si
no s’amplia el parc d’habitatge social serà impossible que l’ajuntament pugui atendre
les famílies que ho necessiten.
A continuació, remarca que tots els indicadors que contemplen la situació de
l’habitatge a Barcelona són pitjors que quatre anys enrere. En aquest sentit, diu que el
preu mitjà de l’habitatge ha passat de 2.500 a 3.380 euros el metre quadrat euros; el
preu mitjà del lloguer ha passat de 15 a 19 euros el metre quadrat; el registre de
sol·licitants ha passat de 28.000 a 40.000 inscrits. En definitiva, acusa el govern d’haver
convertit el problema de l’habitatge en el segon més greu de la ciutat, mentre que
quatre anys enrere ocupava el lloc vint-i-unè. Aquestes dades, conclou, no les ha
donades el Sr. Montaner però palesen el fracàs de les polítiques d’habitatge i
constaten que la situació és pitjor que quatre anys enrere.
Considera que el regidor hauria d’haver donat aquestes dades, que descriuen la
realitat de l’habitatge a Barcelona, i també hi ha trobat a faltar una mica d’autocrítica i
d’humilitat, perquè és responsabilitat del Govern municipal el fet que en aquest
moment hi hagi menys habitatge assequible en relació amb la demanda existent.
Entén que el Govern ha estat incapaç d’impulsar polítiques d’habitatge eficaces perquè
ha prioritzat la ideologia per damunt del pragmatisme, perquè ha paralitzat projectes,
perquè ha estat incapaç de pactar amb el sector privat, perquè no ha sabut impulsar
mesures per fomentar el lloguer assequible, perquè no ha sabut fer un ús més eficient
del parc municipal d’habitatges, perquè no ha sabut aturar les ocupacions il·legals i
perquè ha deixat perdre oportunitats.
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Quant al préstec de 125 milions d’euros concedit pel Banc Europeu d’Inversions, hauria
volgut que s’hagués sol·licitat i utilitzat, perquè solament s’han fet servir 10 milions
d’aquests 125. Recorda que el tinent d’alcalde Pisarello va celebrar l’atorgament
d’aquest crèdit, i el Govern ho continua fent, però indica que no s’ha pogut utilitzar
perquè no hi ha prou promocions d’habitatges. Acusa el Govern de no haver proveït el
50 % que li correspondria per tal d’impulsar aquests projectes.
Per totes aquestes raons, considera que les polítiques d’habitatge del Govern
municipal han estat un fracàs. Remarca que no n’hi ha prou de tenir bones intencions,
sinó que cal de saber gestionar els afers públics, i acusa els membres del Govern de ser
uns gestors pèssims.
La Sra. BENEDÍ agraeix al Sr. Montaner la informació donada, si bé hauria preferit que
els l’hagués facilitada amb més temps, mitjançant un informe de seguiment que
contingués un balanç i indicadors del Pla pel dret a l’habitatge, que els hauria permès
fer-ne una anàlisi exhaustiva.
Tot seguit, recorda que al plenari proppassat el Grup de Ciutadans va presentar una
proposició per reprovar el Govern en matèria d’habitatge i en aquesta comissió ho fa
el Grup Demòcrata, dos dels grups que varen donar suport al Pla pel dret a l’habitatge,
circumstància que troba curiosa i ho atribueix al fet que probablement aquests grups
esperaven que el pla funcionés millor. Indica que el Grup d'Esquerra Republicana no va
aprovar aquest pla i ja varen advertir que, entre altres aspectes, mancaria pressupost
per assolir els objectius que es marcaven. Per tant, varen sol·licitar més inversió per
superar el 7 % actual del PIM i arribar fins al 25 %, mesura que hauria permès poder
disposar de 60 milions d’euros més. El Govern va respondre que aquest no era un
problema de diners. Tanmateix, mesos més tard d’aquella aprovació hi havia un
superàvit de 100 milions d’euros i, tot i així, el Govern va dir que no tenia capacitat
econòmica per realitzar més promocions d’habitatge de lloguer assequible ni per
comprar més habitatge.
Reclama, doncs, que el Govern municipal reconegui els errors que ha comès i critica
que sempre defugi les responsabilitats pròpies i les projecti cap a altres. Afegeix que,
de la mateixa manera que no els agrada que es faci «politiqueig» amb l’habitatge, no
els agrada tampoc que el Govern amagui tot allò que ha deixat de fer i que quatre anys
enrere, al començament del mandat, havia promès que faria. Demana, doncs, que no
es jugui amb les necessitats dels veïns de Barcelona.
A continuació, manifesta que cal fer un gran pacte metropolità per l’habitatge, marcar
un horitzó que permeti resoldre aquest problema i treballar conjuntament, amb
consens i escoltant, actitud que opina que el Govern actual no ha tingut durant aquest
mandat. També considera que s’ha d’aprofitar la feina feta durant el mandat anterior,
feina que ara es reconeix però després d’haver dit que no s’havia fet res entre 2011 i
2015. Critica que en més d’una ocasió s’hagin aturat les promocions en marxa i
reivindica que se n’han de fer més i explorar totes les vies per aconseguir més sòl per
destinar-lo a habitatge de lloguer assequible. Així, comenta que es continuen donant
drets de superfície malgrat que Barcelona no té solars. Reclama que s’activin tots els
mecanismes disponibles, que són molts, i afirma que alguns d’aquests no s’utilitzen
amb tota la intensitat desitjada. En aquest sentit, lamenta que durant el mandat actual
solament s’hagin fet 700 habitatges públics, molt pocs d’aquests destinats a lloguer,
quan se’n podrien haver construït més. També constata que no s’ha activat tot el
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planejament que està aturat i s’haurien pogut impulsar iniciatives urbanístiques en
llocs com la Marina del Prat Vermell. Denuncia que s’hagi aturat la Subcomissió
d’Urbanisme. Assenyala que el Govern podria haver dotat de més pressupost el Pla del
dret a l’habitatge, activat abans el tanteig i retracte, dotar aquesta mesura amb més
recursos i comprar més habitatge. També opina que es podrien haver simplificat els
tràmits per disminuir els terminis de construcció dels habitatges de protecció oficial. A
més a més, diu que es podria haver dotat de recursos la Modificació del Pla general
metropolità per reservar el 30 % del sòl urbà consolidat i anar recuperant HPO per al
parc públic de lloguer.
Per aquestes raons, opina que és evident que les polítiques d’habitatge no han
complert les expectatives que el Govern va crear quatre anys enrere.
El Sr. MÒDOL lamenta que sigui el regidor Montaner qui hagi comparegut en nom de
Govern quan la sol·licitud del Grup Demòcrata reclamava la presència del màxim
responsable d’aquesta àrea. Creu, doncs, que hauria d’haver intervingut l’alcaldessa
Colau o la tinent d’alcaldia Sanz. Adverteix, doncs, que adreçarà al Sr. Montaner les
crítiques pel fracàs en l’àmbit d’habitatge durant el mandat, tot i que no considera que
en sigui l’únic responsable.
En primer lloc, diu que és difícil d’entendre per què cada vegada que un responsable
del Govern fa manifestacions públiques sobre habitatge dona xifres diferents, de
manera que al Grup Socialista li costa de creure’s aquestes dades. Així, en aquesta
compareixença s’ha parlat de 1.048 habitatges en construcció, quan se’n podrien
haver fet 4.700, mentre que poc temps enrere la Sra. Sanz parlava de 8.000. Pregunta,
doncs, per què s’estan construint solament aquests 1.048 habitatges quan se’n
podrien haver construït 4.700, tenint en compte que això solament depèn de la
voluntat de l’equip de govern i del pressupost municipal.
Finalment, pregunta què ha passat amb els allotjaments de proximitat provisionals,
que s’havien anunciat com una mesura que tindria molt d’èxit, però dels tres previstos
solament n’hi ha un en marxa.
El Sr. VILLAGRASA creu que d’aquesta qüestió se n’ha parlat extensament a moltes
comissions i que ningú no pot negar el fracàs de les polítiques d’habitatge del Govern
municipal. Recorda que l’alcaldessa Colau en va prometre 8.000 quan era candidata,
s’ha parlat de les 4.000 del PAM i de les 700 que s’han arribat a fer. Atribueix aquest
fracàs a la manca d’experiència de govern de l’equip actual i apunta que fer promeses
és molt fàcil però que gestionar exigeix responsabilitat i coherència.
A continuació, assenyala que s’han aprovat propostes, com la reserva del 30 % per
destinar-lo a habitatge de lloguer social o el tanteig i retracte, que segurament tenen
algun problema de legalitat, de manera que si algú presenta un recurs aquestes
mesures no es podran aplicar.
Tot seguit, atès que ja són al final del mandat, es pregunta com Barcelona en Comú es
presentarà a les eleccions amb noves propostes relatives a l’habitatge veient el
resultat que han obtingut governant. El Grup Popular opina que el Govern té una
manca de credibilitat important en aquesta matèria, que va ser un dels punts forts de
la campanya electoral de Barcelona en Comú quatre anys enrere i augura que en la
propera serà un dels seus punts febles, perquè li podran retreure que els 8.000
habitatges que va prometre la Sra. Colau en aquest moment no existeixen. A més a
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més, indica que gran part de l’obra executada prové de l’acció de governs anteriors.
Creu, doncs, que el grup del Govern a la campanya electoral hauria d’explicar per què
no s’han fet els 8.000 habitatges que varen prometre i com pensen fer aquests 8.000 i
els 8.000 que segurament prometran. Insisteix que passar de les paraules als fets no és
fàcil, tal com ha demostrat aquest Govern.
Per acabar, reitera que el Govern municipal ha fracassat en les polítiques d’habitatge i
que hauran d’explicar aquest fracàs durant la nova campanya electoral.
La Sra. ROVIRA assenyala que durant tota la legislatura s’ha parlat de l’habitatge i de la
situació d’emergència habitacional que pateix Barcelona, i que continua patint. De fet,
afirma que aquesta situació s’ha agreujat a causa de l’increment de la desigualtat en
els diferents barris de la ciutat, de l’expulsió dels veïns i del fet que el sector privat i el
mercat són els qui manen i decideixen com funciona la ciutat. Per aquesta raó el Grup
de la CUP - Capgirem Barcelona creu que s’ha d’anar a l’arrel del problema, i això
implica parlar del model de ciutat que s’ha construït i que s’està apuntalant, i també
de la marca Barcelona, que aquest Govern ha continuat impulsant. Aquestes
polítiques, afegeix, situen Barcelona com una mercaderia oberta al món i no pas com
una ciutat on es garanteixen drets i on els veïns de la ciutat són el centre de qualsevol
debat polític.
D’altra banda, opina que la situació d’emergència habitacional és conseqüència de les
diferents polítiques que han fet tots els partits, i no solament a l’Ajuntament de
Barcelona, que no pot governar aïlladament la ciutat, sinó també a la Generalitat de
Catalunya i a l’Estat espanyol. En aquest sentit, indica que es podrien haver regulat els
preus de lloguer i partits que s’autoanomenen d’esquerres no ho han fet, sinó que
s’han limitat a queixar-se de la situació d’emergència habitacional que pateix la ciutat.
Aquest fet, afegeix, demostra que en aquest moment les diferents institucions són
buides de poder i que és el mercat qui mana. Aquest fet, continua, també demostra
que cal recuperar la sobirania de les institucions per tal que representin realment els
interessos dels veïns i de les classes populars, i no pas els interessos de les empreses
privades i de les grans corporacions. Entén, doncs, que cal fer una anàlisi de
l’Ajuntament de Barcelona i dels ajuntaments de la resta del país, una anàlisi de l’Estat
i de la Unió Europea, per constatar que en aquest moment l’habitatge no és considerat
com un dret, sinó com una mercaderia. El seu grup creu que és fonamental fer aquesta
anàlisi perquè, en cas contrari, a la Comissió de Drets Socials s’hauran d’abordar les
conseqüències d’aquestes polítiques, legislacions i manera d’entendre l’habitatge,
quan la màquina que fa funcionar aquestes qüestions i que provoca una situació de
precarietat s’hauria d’abordar des d’una perspectiva econòmica i social.
El seu grup creu que és fonamental generar un parc públic d’habitatge gestionat des
de l'Administració per tal que respongui als interessos de la majoria i no pas als
interessos privats. Apunta que durant els darrers quaranta anys la intervenció dels
promotors privats ha provocat la situació actual i, per tant, considera que s’ha de
produir un canvi de prisma en aquest àmbit.
A més a més, també han plantejat la necessitat d’explorar noves vies legals, com ara
l’expropiació, i portar al límit la legislació actual, cosa que l’ajuntament no ha fet, per
obtenir els recursos i els serveis jurídics suficients per poder garantir el dret a
l’habitatge. Tanmateix, creu que aquesta actuació no es pot fer només des de
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l’Ajuntament de Barcelona, sinó que caldria coordinar les polítiques d’habitatge amb
els municipis de l’àrea metropolitana i de la resta del territori.
Finalment, reclama que els cossos de seguretat deixin d’actuar en els desnonaments
perquè en aquest moment l’ajuntament no garanteix el dret a l’habitatge.
El Sr. ARDANUY exposa que les iniciatives del Govern en matèria d’habitatge
segurament són les que han obtingut més consens entre els grups municipals, tant als
plenaris com a les comissions. Si no ho ha entès malament, durant aquest mandat s’ha
fet una inversió de 647 milions d’euros en aquest àmbit. Palesa que per impulsar
polítiques cal tenir idees i recursos, i executar-los. Considera que el balanç de les
polítiques d’aquest Govern és modest perquè només s’han lliurat 700 pisos i hi ha una
previsió de promocions que es deixen per a un futur més o menys proper. Remarca,
però, la importància que té poder disposar de recursos europeus. Per tant, creu que el
Govern hauria de fer autocrítica.
El Sr. MONTANER replica al Grup Demòcrata que el Govern ha tingut en compte la
continuïtat institucional i per aquesta raó va elaborar el Pla pel dret a l’habitatge, de
manera que el pròxim govern, sigui del partit que sigui, podrà finalitzar moltes obres.
Pel que fa al mandat anterior, reitera que l’habitatge social no va ser una prioritat del
Govern, si bé valora positivament que el poc que es va fer fos de lloguer i no pas de
venda. També reconeix que el Pla 100 x 1.000 ha servit per fer habitatge.
A continuació, recorda que Barcelona en Comú es va comprometre a fer 4.000
habitatges i n’hi ha 4.700 en fase de construcció. Nega, doncs, que el Govern no hagi
complert en aquest punt. També varen comprometre’s a incorporar al mercat 4.000
habitatges buits i finalment han estat una mica més de 2.000. Reconeix, doncs, que es
varen equivocar en les xifres perquè s’havien basat en el mite dels habitatges buits,
però indica que la pressió immobiliària ha fet que n’hi hagi menys.
Quant a la intervenció del portaveu del Grup de Ciutadans, constata que sempre
valora negativament l’acció del Govern i fins i tot li atribueix qüestions que no
depenen de l’ajuntament, com ara l’apujada de preus del mercat immobiliari. En tot
cas, manifesta que hi ha menys desnonaments, segons dades del TSJC, i que ha
augmentat l’acció municipal. En aquest sentit, recorda que al començament del
mandat hi havia 7.000 habitatges públics de lloguer i en aquest moment n'hi ha
10.000. Per tant, subratlla que per primera vegada a la història comença a augmentar
l’habitatge de lloguer.
Pel que fa a la intervenció d’altres grups, puntualitza que s’han lliurat 834 habitatges
nous i no pas 700, com s’ha dit en alguna intervenció. Destaca que s’han invertit 647,5
milions d’euros en aquestes polítiques, una inversió que no s’havia fet mai. D’altra
banda, afirma que el Govern és qui fa menys «politiqueig» amb l’habitatge.
A continuació, es mostra d’acord amb gran part de l’anàlisi que fa la CUP - Capgirem
Barcelona.
Per acabar, respon al portaveu del Grup Socialista que, com a regidor d’Habitatge, es
fa responsable del Pla pel dret a l’habitatge, juntament amb el seu equip. Insisteix que
s’han lliurat 834 habitatges, que n’hi ha 1.048 en construcció i 1.330 en fase de
redacció de projecte. Adverteix que des que un arquitecte guanya el concurs fins que
fa el projecte bàsic, es dona la llicència i redacta el projecte d’execució pot passar un
any. Pel que fa als altres habitatges, indica que ja disposen del finançament europeu.
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Recorda que l’IMHab no es fa càrrec d’un solar si no té els diners per fer-hi els
habitatges, la qual cosa garanteix que aquestes promocions s’executaran. En tot cas,
accepta les crítiques que es fan al Pla pel dret a l’habitatge i reconeix que s’han pogut
endarrerir en algunes actuacions i que fins i tot hagin pogut cometre algun error, però
es mostra orgullós del pla. En aquest sentit, assenyala que Barcelona és un referent en
aquest àmbit per a ciutats com Madrid, Saragossa i moltes altres. A més a més,
subratlla que Barcelona és una de les ciutats finalistes al premi a la millor política
d’habitatge i contra la gentrificació d’Europa, que es lliurarà el 6 de juny a Lió, en el
marc de la Housing Europe.
El Sr. BLANCO troba lamentable que, quan el Govern municipal ha fet que l’habitatge
es converteixi en el segon problema més greu per als barcelonins, el Sr. Montaner es
limiti a presentar excuses i faci una intervenció amb una gran manca d’humilitat. Creu,
doncs, que hauria de reconèixer que les polítiques que han dut a terme han estat un
fracàs i que la situació actual és pitjor que quatre anys enrere, com sap tothom menys
el Govern.
La Sra. BENEDÍ admet que s’han construït 834 habitatges nous i no pas 700, però
qualifica aquesta quantitat de misèria si es té en compte la xifra que el Govern havia
anunciat al començament del mandat.
El Sr. MÒDOL agraeix les explicacions que ha donat el Sr. Montaner i constata que
s’han invertit 700 milions d’euros i que hi ha 1.000 habitatges en construcció, quan
se’n podrien haver construït 4.700. Critica que no s’hagi complert aquest objectiu quan
Barcelona és el municipi de l’Estat que fa una major despesa social. En tot cas, diu que
les xifres són objectives i constaten que hi ha molts diners i molt pocs habitatges.
El Sr. VILLAGRASA subratlla que els 834 habitatges construïts representen el 10,5 % de
compliment del compromís electoral.
El Sr. MONTANER insisteix que la quantitat que s’ha de tenir en compte no és la
d’habitatges acabats, sinó els que estan en producció, que són 4.700, de manera que sí
que han complert amb el compromís adquirit. Reitera, doncs, que si algú fa
«politiqueig» amb la política d’habitatge és el Grup de Ciutadans. Recorda que aquest
grup no ha fet absolutament res en aquest àmbit a Espanya i, per tant, qualifica
aquesta actitud de vergonyosa.
El Sr. MARTÍ pregunta si aquesta informació es lliurarà per escrit als grups.

ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Partit Popular:
2. –

(M1519/11202) Que comparegui el responsable del Govern Municipal per tal de donar
compte del nombre i detall de les acusacions particulars en les què s’ha personat
l’Ajuntament de Barcelona, així com la relació d’advocats, els seus honoraris, el
procediment d’encàrrec, l’òrgan judicial, la data de personació i l’estat de tramitació,
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des de l’1 de juliol de 2015 fins a la data de resposta; i al mateix temps, informar sobre
les acusacions retirades pel Govern en el mateix període 2015-19.Sol·licitem disposar
d’una còpia per escrit de la resposta en la mateixa sessió de la Comissió.

NO TRACTADA, ES CONTESTARÀ PER ESCRIT.
II) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
3. –

(18-OR000008-9-10) RATIFICAR els Decrets de l'Alcaldia, de 16 de novembre
(S1/D/2018-2734), 17 de desembre (S1/D/2018-2953), 24 de desembre de 2018
(S1/D/2018-3251), que aproven les modificacions del dimensionament de llocs de
treball, de conformitat amb l'autorització conferida a l'Alcaldia per acord del Plenari
del Consell Municipal, de 22 de desembre de 2017, en relació al període transitori
establert per a la confecció de la relació de llocs de treball. MANTENIR en els trasllats
la forma d'ocupació dels titulars als respectius llocs de treball.

(Es tracta conjuntament amb el punt 17)
El Sr. PASCUAL exposa que en aquest punt el Govern proposa la ratificació de les
modificacions ordinàries de la relació de llocs de treball, concretament dels expedients
que quedaven pendents fins al mes de desembre de 2018. També proposa l’aprovació
dels expedients corresponents al mes de març d’enguany. La lògica a què responen
aquests expedients és l’ordinària, creació i amortització de llocs de treball, el trasllat
entre diferents dependències i l’extinció dels que posteriorment seran coberts d’una
manera diferent. Insisteix que aquesta és la gestió sistemàtica que es fa per donar
compliment a les necessitats d’organització tant en l’àmbit executiu com en el polític.
El Sr. CIURANA anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata. Tanmateix, remarca que
s’havia arribat a l’acord que aquestes ratificacions es farien mensualment a la Comissió
de Presidència, però constata que des del mes de desembre fins a l’actualitat han
passat cinc mesos. Per tant, insta el Govern a complir aquest acord.
La Sra. ANDRÉS anuncia la reserva de vot del Grup Socialista perquè, tot i que hi estan
d’acord, volen contrastar aquesta mesura amb els sindicats per acabar de decidir el
sentit del vot.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Esquerra Republicana de Catalunya i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges, abstenció de
Ciutadans i Partit Popular i reserva de vot de Partit dels Socialistes de Catalunya, CUP i
regidor Gerard Ardanuy i Mata.
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
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4. –

(20190068) APROVAR l’expedient 20190068 de reconeixement de crèdit per un import
de 22.765,92 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de
l’empresa Vitrulan SL, amb CIF B66668138, despeses realitzades l’any 2018 i no
reconegudes en l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER
l'obligació de la despesa per un import de 22.765,92 euros, amb càrrec al pressupost i
partida indicats en aquest mateix document, a favor de Vitrulan SL amb CIF B66668138.
El Sr. FERNÁNDEZ exposa que amb aquest expedient es reconeix un crèdit per pagar
tres mesos de lloguer del local de Can Bruixa, a les Corts, ocupat pel Centre de Serveis
Socials. Indica que per problemes i errades administratives no s’havia acabat la
tramitació del nou contracte de lloguer a nom de Vitrulan SL, la mateixa empresa que
el tenia anteriorment. Així, doncs, es tracta de tres contractes mensuals per valor de
6.200 euros més IVA, que sumen 22.765 euros.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, regidor Gerard
Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges, abstenció de Ciutadans i Partit
Popular i reserva de vot de CUP.
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
5. –

(AS 2019-04/12) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació EIT
Urban Mobility; ACCEPTAR els seus estatuts, segons la documentació adjunta.
FACULTAR el Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació per a la
signatura dels documents i efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i
l’efectivitat d’aquest acord.
El Sr. GÓMEZ lamenta que només tingui dos minuts per exposar un tema que és molt
important per a la ciutat de Barcelona. Per aquesta raó, comenta que durant els dies
anteriors s’ha reunit amb els diversos grups per facilitar-los aquesta informació.
Tot seguit, recorda que el mes de desembre proppassat la Unió Europea va designar
Barcelona com a seu de la Knowledge and Innovation Community (KIC) on Urban
Mobility, un organisme europeu que s’ha de crear i que exigeix l’adhesió de
l’ajuntament a l’Associació EIT Urban Mobility. També es demana que ell mateix, com
a responsable d’aquest àmbit, pugui signar els documents necessaris perquè
l’Ajuntament de Barcelona formi part d’aquesta associació. Insisteix que els diversos
grups municipals ja coneixen aquest projecte, que és molt important per a Barcelona i,
per tant, celebra que la ciutat hagi estat designada com a seu d’aquest organisme.
La Sra. RECASENS confirma que el Grup Demòcrata es va reunir dies enrere amb el Sr.
Gómez per parlar sobre aquesta qüestió. Anuncia, doncs, el vot favorable del seu grup.
Remarca que són a l’inici d’un camí llarg i també creu que aquest projecte és molt
important per a la ciutat de Barcelona, que així esdevindrà capital europea de la
mobilitat sostenible. Remarca que aquest projecte impulsa l’ocupació estable de
qualitat, sectors emergents amb un alt valor afegit, reforça sectors econòmics
consolidats, permet que la ciutat esdevingui un referent i genera les condicions
necessàries per atraure capital inversor. Creu, doncs, que la creació d’aquest
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ecosistema és molt important perquè aquesta iniciativa s’afegeix a d’altres, com el
Mobile World Congress. Espera, doncs, que Barcelona no deixi mai de liderar aquesta
iniciativa.
El Sr. ALONSO anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans perquè defensen que
Barcelona esdevingui un centre de coneixement sobre la mobilitat.
La Sra. SENDRA anuncia el vot favorable del Grup d’Esquerra Republicana. Exposa que
un dels impulsors de l’Institut Europeu d’Innovació Tecnològica va ser l’exconseller
Mas-Colell. Apunta que s’han creat KIC a tot Europa i opina que és important tenir a
Barcelona un centre d’aquestes característiques, que treballi per resoldre problemes a
la ciutat i que lideri un canvi en la mobilitat i una reflexió sobre la mobilitat a Europa.
Aquests centres, afegeix, estan connectats i, per tant, creu que aquesta mesura pot ser
positiva per a Barcelona, per impulsar projectes de recerca i d’innovació, per captar
fons europeus i internacionals, i especialment per crear una nova concepció de la
mobilitat a la ciutat. Celebra, doncs, la designació de Barcelona com a seu d’aquest
organisme.
El Sr. MULLERAS agraeix les explicacions que ha donat el Govern municipal en aquesta
qüestió. Manifesta que la mobilitat urbana és un dels reptes que tindran les grans
ciutats en el futur i, per tant, considera que és molt important que Barcelona s’hagi
situat com a referent internacional en l’àmbit de la mobilitat urbana. Anuncia, doncs,
el vot favorable del Grup Popular i espera que aquesta designació impulsi l’activitat
econòmica a la ciutat, les polítiques de mobilitat i el posicionament internacional de
Barcelona.
El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el seu vot favorable i felicita l’equip de l’ajuntament que ha
treballat per aconseguir que Barcelona hagi estat designada seu d’aquest organisme.
El Sr. GÓMEZ agraeix el suport de tots els grups. Apunta que és un dels càrrecs més
novells de l’ajuntament i li fa molta il·lusió acabar el mandat d’aquesta manera.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Partit Popular, regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i
reserva de vot de CUP.
6. –

(AS 2019-04/13) APROVAR l’afiliació com a soci a la World Tourism Cities Federation,
una organització internacional no governamental, sense ànim de lucre, per a la
consulta i la cooperació entre les principals ciutats turístiques del món.ACCEPTAR els
estatuts que regeixen la organització internacional no governamental, World Tourism
Cities Federation. SOL·LICITAR a la Secretaria del World Tourism Cities Federation
l’admissió com a soci. FACULTAR el/la Regidor/a competent en la matèria per a la
signatura dels documents i efectuar els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat
d’aquest acord.
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El Sr. COLOM exposa que la World Tourism Cities Federation és una associació que
treballa per la cooperació entre les principals ciutats turístiques del món. Barcelona hi
participa des de la primera assemblea, celebrada el mes de setembre de 2012, en què
participaren ciutats com Amsterdam, Buenos Aires, Beijing, Los Angeles, Londres o
Berlín. Amb aquesta mesura es proposa l’afiliació formal a aquesta associació i
l’aprovació corresponent dels imports.
La Sra. RECASENS hauria desitjat que el Govern hagués recuperat els orígens de la
iniciativa. Recorda que l’any 2011 l’alcalde de Beijing, el Sr. Wang Anshun, va fer una
visita a Barcelona i va demanar a l’alcalde Trias que la ciutat formés part de la World
Tourism Cities Federation, associació promoguda per Beijing i formada per les
principals ciutats turístiques del món. L’alcalde Trias hi va accedir i el Consorci Turisme
de Barcelona es va posar a treballar amb la nova organització xinesa. El dia 14 de
setembre de 2012 es va dur a terme la primera assemblea, la qual va establir cinc
vicepresidències. Barcelona va presentar candidatura per ocupar la primera
vicepresidència i va ser acceptada.
A continuació, opina que és important que Barcelona treballi en aquesta estratègia
internacional, sobretot després que el Sr. Colom dies enrere informés que havia
canviat l’equilibri entre el turisme de negocis i el turisme d’oci vacacional a la ciutat.
Creu, doncs, que Barcelona hauria de recuperar l’equilibri anterior del 50 % de cada
una d’aquestes modalitats.
El Sr. BLANCO troba positiu que Barcelona formi part d’aquesta associació de turisme,
en la qual ja participa i, per tant, el Grup de Ciutadans celebra que la ciutat hi pugui
participar com a membre de ple dret. Remarca que Barcelona pot tenir un paper
important en aquesta associació, que pot ajudar a millorar el turisme i aconseguir el
turisme responsable i de qualitat que necessita la ciutat.
La Sra. SENDRA anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana. Creu que és
important que les ciutats participin en aquestes organitzacions i que no es deixin en
mans de les agències de viatge, mitjans de comunicació, aeroports, companyies aèries
i grups d’hotels, entitats que ja en són membres. Opina que són les ciutats les que han
de coordinar el control del turisme i com s’avança cap a un futur sostenible del sector.
D’altra banda, recorda que l’any 2014 es va fer una sol·licitud perquè Barcelona liderés
les polítiques turístiques de la Mediterrània en el marc de l’Organització Mundial de
Turisme, justament perquè aquesta és una de les zones que necessiten més
sostenibilitat.
La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista. Apunta que aquesta
iniciativa fa temps que s’arrossega i que finalment es podrà fer efectiva l’afiliació que
es proposa. Manifesta que el treball de ciutats en xarxa forma part de la millor tradició
de Barcelona.
A continuació, remarca que la World Tourism Cities Federation és una organització
sense ànim de lucre, que ja ha demostrat que pot fer molt bona feina per un turisme
sostenible i de qualitat. A més a més, creu que formar part d’aquesta associació pot
afavorir el lideratge mundial de Barcelona en l’àmbit del turisme.
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El Sr. MULLERAS afirma que Barcelona és i ha de continuar essent un referent turístic
internacional. Per tant, anuncia el vot favorable del Grup Popular perquè cal continuar
lluitant pel turisme de qualitat i per la sostenibilitat d’aquesta activitat, en convivència
amb la resta d’activitats que es desenvolupen a la ciutat.
El Sr. COLOM agraeix el suport dels grups municipals. Tal com ha manifestat en la
primera intervenció, la voluntat del Govern actual és de continuar amb aquesta
política iniciada l’any 2012. Així, apunta que les dades que ha donat la Sra. Recasens ja
consten a l’informe jurídic de l’expedient. Afegeix que dues setmanes enrere va
participar en la Declaració de Lisboa, en el marc de l’OMT, en la primera trobada de
ciutats per un turisme sostenible. També comenta que hi ha una xarxa informal de
ciutats europees per pressionar la Comissió Europea pel que fa a les plataformes.
Constata, doncs, que la voluntat del Govern ha estat de continuar treballant
conjuntament amb diverses ciutats per un turisme sostenible i responsable.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Partit Popular, regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i
reserva de vot de CUP.
7. –

(EM 2019-04/09) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell
Plenari de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals
Barcelona de Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA,
Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Societat Municipal
Barcelona Gestió Urbanística, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA,
els acords següents: APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes
anuals consolidats de Barcelona de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre
del 2018, integrats pel Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. APROVAR els corresponents
informes de gestió. APROVAR la gestió realitzada en l'exercici 2018 pels administradors
respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat
a 31 de desembre del 2018, segons document que consta a l’expedient.
El Sr. AYALA exposa que porten a aprovació els comptes anuals de les societats
mercantils municipals. Indica que l’aprovació d’aquests comptes correspon a la junta
general d’accionistes, que es constitueix en el Plenari del Consell Municipal. Afegeix
que tots aquests comptes han estat aprovats pels respectius consells d’administració i,
a més a més, tots han tingut auditories favorables. Finalment, comenta que cap
d’aquestes entitats té endeutament a 31 de desembre de 2018.
La Sra. RECASENS anuncia la reserva de vot del Grup Demòcrata i deixarà el debat
d’aquest punt per al Plenari.
El Sr. MULLERAS anuncia el vot contrari del Grup Popular, però deixarà el debat
d’aquest punt per al Plenari.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i regidor Juanjo
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Puigcorbé Benaiges, contrari de Partit Popular, abstenció de Ciutadans i reserva de vot
de Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
CUP i regidor Gerard Ardanuy i Mata.
8. –

(EM 2019-04/10) DONAR CONFORMITAT a l’acord adoptat pel Consell d’administració
de Barcelona de Serveis Municipals, SA, exercint les competències de Junta General de
la societat municipal Cementiris de Barcelona, SA, en la sessió de 27 de març de 2019,
relatiu a l’aprovació de la modificació dels articles 1, 2, 3, 6, 27, 34, 36, 38 i 39 dels
estatuts de Cementiris de Barcelona, SA, amb el redactat que consta a l’expedient
administratiu, amb l’objecte d’adaptar-los a la Instrucció relativa a la descentralització
funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per la Comissió
de Govern del dia 26 de juliol de 2018 i d’altres modificacions relatives a la durada de
la societat, la composició, forma de deliberació i presa de decisions del seu Consell
d’Administració i nomenament o cessament del Director General.

(Es tracta conjuntament amb el punt 9)
La Sra. MIRÀS proposa donar conformitat a la modificació de dos estatuts
corresponents a Cementiris de Barcelona i Parc d’Atraccions Tibidabo, dues filials de
BSM, per adaptar-los a la Llei de contractes del sector públic. En el cas de Cementiris
de Barcelona, es modifica la durada de la societat, que era limitada perquè inicialment
era una empresa mixta, i passa a ser indefinida. A més a més, es canvia el quòrum
reforçat del consell d’administració en consonància amb la resta d’empreses del grup
municipal. També es preveu que Cementiris de Barcelona presti serveis funeraris, tal
com ja recollien els Estatuts de BSM.
Pel que fa a Parc d’Atraccions Tibidabo, també s’adeqüen els estatuts a la normativa
de contractes del sector públic i s’eliminen els detalls que contenien respecte al
contracte privat que inicialment tenia PATSA, una empresa que l’Ajuntament de
Barcelona va comprar. D’aquesta manera, afegeix, se li permetrà de fer activitats
d’interès cultural i educatiu en el marc d’activitat del parc d’atraccions.
La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata. Comenta que ja els
varen informar d’aquestes mesures en el consell d’administració de BSM. D’altra
banda, recorda que vint-i-quatre hores abans del Plenari la Sra. Miràs va convocar amb
urgència els portaveus municipals a causa d’una ofensiva d’inspeccions a Serveis
Funeraris de Barcelona i assenyala que no n’han tornat a saber res més. Voldria saber,
doncs, com està aquesta qüestió.
La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista perquè creu que
tècnicament s’ha fet una bona feina. Constata que es tracta de meres adaptacions a la
Llei de contractes del sector públic, recorda que la majoria dels estatuts dels diferents
organismes autònoms i empreses es varen fer l’any 2007 i, per tant, a mesura que es
van fent reformes normatives cal fer aquestes adaptacions.
El Sr. MULLERAS anuncia la reserva de vot del Grup Popular. D’altra banda, subscriu la
petició d’explicacions que ha fet la Sra. Recasens perquè el seu grup ja va advertir que
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la qüestió de les tarifes funeràries afectava a Cementiris de Barcelona. Per tant, volen
saber si aquesta empresa està actuant segons les indicacions de la síndica.
La Sra. MIRÀS comenta que es va fer una auditoria molt per sobre a Serveis Funeraris
de Barcelona, perquè simplement es varen inspeccionar les factures. Se li va demanar
més informació i l’empresa es va negar a donar-la adduint que l’ajuntament no era
competent, de manera que s’ha iniciat un expedient informatiu previ a un possible
expedient sancionador, que tramitarà la Gerència de Recursos i que ja s’ha iniciat. De
moment s’ha elaborat una anàlisi i una motivació perquè l’empresa entengui per què
se li demana aquesta informació.
Respecte al servei de cementiris, informa que es volia fer una auditoria però
lamentablement la directora d’Auditories ha passat a exercir com a directora de
Processos de l’Institut Municipal d’Informàtica i actualment es dedica a tasques
relacionades amb l'Administració electrònica, una feina més tranquil·la i pacífica.
Espera, però, que aquesta plaça de lliure designació sigui coberta abans que arribi el
nou equip de govern. Mentrestant és un tècnic que s’ocupa d’aquestes tasques.
La Sra. RECASENS lamenta i denuncia la frivolitat amb què el Govern ha abordat aquest
tema. Remarca que es va fer una ofensiva per canviar el model de prestació de serveis
funeraris, un àmbit que és molt sensible a la ciutat de Barcelona. Insisteix que vint-iquatre hores abans del Plenari el Govern va voler pressionar l’oposició explicant que
s’estava fent aquesta ofensiva inspectora a les empreses, però constata que aquesta
ofensiva inspectora s’ha reduït a unes paraules frívoles.
La Sra. BALLARÍN puntualitza que el vot favorable que emet el seu grup no té res a
veure amb el tema que planteja la Sra. Recasens. Tanmateix, també considera que s’ha
fet una politització extrema d’aquest punt, que no acaben d’entendre.
El Sr. MULLERAS confirma que el Govern municipal va voler fer córrer una cortina de
fum poques hores abans d’una votació important per a la ciutat, va fer una roda de
premsa i va llançar crítiques a les empreses privades però no va qüestionar l’actuació
de l’empresa municipal Cementiris de Barcelona. Per tant, reclama que el Govern
municipal també inspeccioni les empreses municipals i que els exigeixi el mateix que
exigeix a les privades. També demana que no es torni a polititzar aquesta qüestió,
especialment poques hores abans d’una votació tan important com la que es va fer.
La Sra. MIRÀS creu que no és la interlocutora adequada per rebre segons quines
paraules. Nega que els serveis municipals treballin amb frivolitat i que intenten fer la
feina ben feta. Diu que és funcionària de l’ajuntament i està per sobre dels idearis
polítics. Així, doncs, assegura que treballen amb rigor. Afegeix que li han demanat una
informació i, per comptes de limitar-se a dir que aquesta qüestió està en tràmit, li ha
semblat que tenia l’obligació de respondre. Per tant, es fa responsable de la seva feina
i farà allò que cregui que ha de fer, més enllà que uns o altres la vulguin polititzar.
El Sr. CORONAS planteja una qüestió d’ordre. Assenyala que la sessió és molt extensa i
a la taula només hi ha un representant electe del Govern, de manera que les crítiques
les ha de rebre una funcionària municipal, més enllà que en aquest cas la Sra. Miràs
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s’ha defensat molt bé perquè és una gran professional. En tot cas, insisteix en la queixa
que els responsables polítics dels punts que s’estan tractant no siguin presents a la
sala.
La Sra. RECASENS diu que aquesta situació no es pot tolerar. Assenyala que estan fent
un debat polític sobre uns expedients administratius i que és lògic que en la darrera
comissió del mandat els grups municipals vulguin posicionar-se sobre el sentit del vot,
fer debats polítics o recuperar temes cabdals per a la ciutat com són els serveis
funeraris. En tot cas, considera que no pertoca a una professional de l'Administració
participar en aquest debat.
A continuació, assenyala que, tot i la durada prevista per a aquesta sessió, hi ha
presents quinze regidors de l’oposició, la qual cosa demostra que es prenen
seriosament la comissió, mentre que en nom del Govern només hi haurà el Sr. Colom,
al qual qualifica de superregidor perquè augura que hi serà present durant les onze
hores de durada previstes de la sessió. En veure entrar la Sra. Pin a la sala afirma que
la deuen haver avisat de la circumstància que s’ha produït. Insisteix que s’ha convocat
una comissió conjunta i troba a faltar la presència dels regidors Badia, Pisarello i altres,
que són competents en les diverses matèries.
Per acabar, en nom de l’oposició demana respecte per aquesta comissió. Recorda que
el seu grup es va oposar en la Junta de Portaveus a celebrar aquesta comissió conjunta
i varen proposar un mecanisme més adient. Per tant, insisteix a criticar que, mentre
l’oposició es pren la comissió seriosament, el Govern no ho faci.
La Sra. BARCELÓ demana al Govern i als dos regidors que en aquest moment són a la
sala que es comprometin a estar presents a la sala durant tota la sessió per manifestar
el seu respecte a la comissió i als regidors de l’oposició. Admet que a la Junta de
Portaveus es va arribar a un acord per celebrar aquesta comissió conjunta, però creu
que qui ha de donar les explicacions en nom del Govern són els seus membres i no pas
els tècnics, que fan una molt bona feina. Pregunta, doncs, si el Govern es compromet a
ser present durant tota la durada de la sessió i que no hagin d’anar entrant quan
l’oposició ho demana.
Finalment, comenta que aquesta és la darrera comissió del mandat i és un reflex de la
poca importància que aquest Govern municipal ha donat a les comissions i als temes
que s’hi han tractat.
El Sr. CORONAS proposa a la resta de grups de l’oposició que, si el responsable polític
del punt que es tracta no és present a la sala, surtin fins que aparegui aquest
responsable, perquè no és admissible que s’enviï els professionals de l’ajuntament a
donar respostes polítiques. Conclou que, si l’oposició es pren aquesta comissió
seriosament, el Govern també ho hauria de fer, perquè en cas contrari enganyen la
ciutadania. Insisteix que els grups de l’oposició s’han organitzat per tal que el
responsable de cada àmbit hi sigui present quan es tracten punts que els pertoquen i,
per tant, demana el mateix al Govern. Així, critica que el Sr. Badia sigui absent quan es
parla de Cementiris de Barcelona i pregunta si està fent campanya electoral, quan
hauria de complir amb les obligacions que té pel fet de cobrar un sou públic, tal com
fan tots els regidors presents a la sala.
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La Sra. BALLARÍN considera que estan celebrant quatre comissions en una i, per tant,
seria lògic que els responsables polítics de les quatre comissions hi fossin presents.
Recorda que els vicepresidents d’aquestes quatre comissions són membres del
Govern. No entén, doncs, que en aquest moment només hi hagi presents dos regidors
del Govern i solament un d’ells és vicepresident d’una de les comissions.
Per aquestes raons, el Grup Socialista demana que se suspengui la sessió fins que no
compareguin els responsables polítics. Subratlla que va ser el Govern qui va proposar
concentrar les quatre comissions en una de conjunta. Per tant, insisteix que és
inadmissible que no hi hagi present com a mínim un responsable de cadascuna de les
quatre comissions i afirma que és impossible continuar així.
La Sra. ANDRÉS, com a portaveu del Grup Socialista, recorda que a la Junta de
Portaveus es va acordar celebrar la comissió conjunta amb aquest format i en aquesta
data precisament a proposta del Govern. Recorda que el seu grup s’hi va mostrar en
contra i varen proposar de fer les reunions ordinàries de cada comissió, però el Govern
va forçar una votació per fer aquesta sessió. Exigeix, doncs, als responsables polítics
del Govern que es personin immediatament i, en cas contrari, suspendre la sessió o
deixar els punts sense tractar. Destaca que qui en primera instància ha de tenir interès
a aprovar els expedients és el Govern, però s’està demostrant que l’oposició té molt
més interès a impulsar l’acció de Govern que no pas el Govern mateix.
El Sr. MULLERAS valora la professionalitat dels tècnics que participen en la comissió,
però matisa que el problema no és aquest, sinó que el Govern municipal pràcticament
hi és absent, mentre que els regidors de l’oposició hi són gairebé tots. El Grup Popular,
doncs, denuncia la manca d’interès del Govern per aquesta sessió i, per tant, pels
problemes dels barcelonins. Demana que, si cal, se suspengui la sessió fins que el
Govern municipal no hi sigui present.
El Sr. CIURANA també esmenta l’acord que es va prendre a la Junta de Portaveus. Tal
com han dit als mitjans de comunicació sempre que n’han tingut ocasió, el Grup
Demòcrata va proposar que se celebressin les quatre comissions entre dilluns i
dimarts, però el Govern s’hi va oposar. Se sumen, doncs, a qualsevol petició que es faci
per suspendre la sessió fins que no hi hagi els responsables polítics corresponents de
cadascun dels punts que s’han de tractar.
La PRESIDENTA recull les queixes. Apunta que el Reglament diu que els membres del
Govern poden ser assistits per un tècnic municipal per aprofundir en les qüestions que
es tracten, però assenyala que aquest recurs probablement es porta fins al màxim
extrem, fins al punt que en el debat anterior hi havia present la tècnica de referència i
no pas el responsable polític corresponent. Lamenta aquesta situació perquè l’objectiu
d’aquestes comissions, més enllà d’aprovar expedients administratius, és que hi hagi
debat polític. Per tant, si una part dels polítics que han de fer aquest debat no hi són
presents es perverteixen els objectius de la comissió. Pregunta al Sr. Colom,
vicepresident de la comissió i membre del Govern, si pot assegurar que la resta de
responsables polítics assistiran a la sessió perquè els portaveus dels diferents grups
puguin prendre la decisió de continuar o no celebrant-la.
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El Sr. COLOM assegura que el Govern té el compromís de ser present en aquesta
sessió. Pel que fa al punt que s’acaba de tractar, indica que l’ordre del dia ha avançat
més ràpidament del que s’havia previst i, atès que el regidor del Govern que hi havia
d’assistir s’havia programat l’agenda tenint en compte la previsió horària d’aquesta
sessió, ha arribat amb retard, raó per la qual ha estat la gerent qui ha intervingut.
Reitera, doncs, que la voluntat de tots els regidors és de ser-hi presents quan es tractin
els temes que els corresponen, i creu que en aquest moment ja deuen estar arribant,
independentment que qui substanciï els punts siguin les persones que cada regidor
consideri oportú.
La PRESIDENTA assenyala que, segons l’agenda pública dels membres del Govern, en
aquest moment assisteixen a la sessió de la comissió però, com es pot observar, no hi
són. Proposa als portaveus fer una suspensió temporal de la sessió perquè puguin
parlar entre ells i decidir quines mesures volen prendre.
El Sr. CIURANA creu que una manera de respectar la institució és que els membres de
cada institució, en aquest cas d’aquesta comissió, també es facin respectar. Suggereix,
doncs, que se suspengui la sessió, temporalment si convé.
La Sra. BARCELÓ opina que la transparència de què presumeix el Govern és un engany
quan a les agendes públiques es diu que els regidors són en aquesta comissió però
només n’hi ha dos i en determinats moments un. S’adhereix, doncs, a la proposta de
suspensió temporal de la sessió fins que tinguin la seguretat que els responsables del
Govern assistiran a la sessió per donar resposta a les matèries que els correspon.
El Sr. CORONAS considera que, malgrat que hi hagi hagut un canvi en l’horari previst, si
el responsable polític no hi és, els punts dels quals és responsable no es poden tractar,
perquè un funcionari no pot assumir la responsabilitat política de les diverses
qüestions que es debaten.
La Sra. ANDRÉS reitera que el Grup Socialista havia proposat que se celebrés
cadascuna de les comissions ordinàriament, però va ser el Govern qui va proposar
aquest format i aquesta data. Per tant, proposa que es faci un recés perquè el Govern
s’organitzi i sigui present a la sessió, si no és que sorgeix algun element imponderable.
Remarca que tots els regidors havien reservat aquest dia a l’agenda i, per tant, entén
que la sessió s’ha de celebrar, però amb l’assistència dels membres del Govern.
El Sr. MULLERAS qualifica l’actitud del Govern de presa de pèl i no solament als
regidors de l’oposició, sinó als barcelonins. Es pregunta si fer constar a l’agenda pública
una activitat que no es produeix és transparència. Creu que els regidors de
l’ajuntament han de ser seriosos i rigorosos, i per tant s’adhereix a la proposta de
suspensió temporal de la sessió fins que el Govern municipal no hi sigui present.
La Sra. REGUANT opina que tots els portaveus ja s’han expressat a bastament i de
manera reiterada. En funció del que es decideixi, doncs, el Grup de la CUP - Capgirem
Barcelona actuarà en conseqüència.
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El Sr. ARDANUY respecta l’opinió i el designi de la majoria.
La Sra. PIN assenyala que en aquest moment hi ha presents tres regidors del Govern i
assegura que en tot moment hi haurà presència del Govern. Pel que fa al punt que s’ha
de tractar a continuació, indica que l’ha de substanciar el comissionat de Cultura, Sr.
Joan Subirats, que és a punt d’arribar i que ella mateixa pertany a la mateixa tinença
d’alcaldia que el comissionat. En qualsevol cas, afirma que tots els punts s’han tractat
amb la presència del responsable polític corresponent, tret del que fa referència a
BSM. Així, doncs, assegura que els regidors del Govern hi seran presents al llarg de la
sessió i tant el Sr. Colom com ella mateixa hi seran permanentment durant el matí,
més enllà que s’hagin d’absentar momentàniament per fer alguna trucada. Opina,
doncs, que no s’ha d’exagerar i que no es pot pretendre que els onze regidors del
Govern hi siguin presents tots alhora. A més a més, comenta que la presència dels
membres del Govern a la comissió és l’habitual de mandats anteriors.
El Sr. CIURANA replica a la Sra. Pin que no exageren gens, perquè la situació que s’ha
produït en aquesta comissió és la gota que fa vessar el got després de quatre anys de
menyspreu institucional a les comissions del Consell Municipal. En aquest sentit,
recorda que els exconsellers de la Generalitat Ernest Maragall, Laura Borràs i Elsa
Artadi varen dimitir per poder-se dedicar a fer campanya electoral, mentre que els
regidors Asens i Pisarello, que també són candidats, no han dimitit i no compleixen les
seves obligacions perquè haurien de ser en aquesta sessió, atès que tots dos són
membres de la Comissió de Presidència. Conclou que, si el Govern no respecta la
institució, l’oposició sí que ho farà.
La Sra. BARCELÓ replica a la Sra. Pin que els regidors de l’oposició també han de fer
trucades. En tot cas, insisteix que a la Junta de Portaveus es va acordar de fer una
sessió conjunta de les comissions i tots els grups de l’oposició han fet l’esforç d’assistirhi. Reclama al Govern, doncs, respecte. D’altra banda, pel que fa a les pràctiques
habituals en mandats anteriors, indica que pertanyen al passat i que la responsabilitat
dels membres del Govern l’han d’exercir en aquest moment.
El Sr. CORONAS indica que la Sra. Pin no s’ha adonat de la situació que s’ha produït
perquè en aquell moment era a fora atenent la premsa, per comptes de complir amb
la seva obligació. Assenyala que una funcionària de l’ajuntament ha hagut d’assumir la
representació política del Govern perquè només hi havia el regidor Colom. Considera
que si la Sra. Pin o el Sr. Colom haguessin estat capaços de fer la defensa política
d’aquest punt probablement no s’hauria produït aquesta situació. Denuncia, doncs,
que la manca de respecte no és solament pels grups de l’oposició, sinó també pel
personal de la institució. A més a més, diu que ha passat vergonya aliena quan s’ha
produït aquesta situació. D’altra banda, li sembla bé que els regidors del Govern
atenguin la premsa, però sempre que la representació política a la comissió estigui
coberta, situació que no s’ha produït en aquest cas.
La Sra. BALLARÍN insisteix a demanar respecte per la institució. Reitera que la
celebració d’aquesta sessió es va acordar a la Junta de Portaveus després d’un debat
intens en què la majoria dels grups de l’oposició, inclòs el Socialista, es varen mostrar
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contraris a aquesta convocatòria. Creu que com a mínim tenen dret a saber on són els
responsables polítics del Govern, que haurien de ser presents a la sala. Pregunta si
estan fent campanya electoral i si aquesta és la transparència que pregonen. Opina
que aquesta situació és indignant i que el Govern hauria d’entendre que aquest
capteniment és insostenible.
La PRESIDENTA reitera que, segons l’agenda pública dels membres del Govern, tots
haurien de ser presents a la comissió. Apunta que, tenint en compte la durada prevista
de la sessió, la Presidència havia programat fins i tot de no fer cap recés per dinar,
d’acord amb el vicepresident. Remarca, doncs, que tothom ha fet un esforç per
afrontar els debats i que cadascú pogués expressar el seu posicionament. Recollint,
doncs, l’opinió de tots els grups de l’oposició, suggereix de fer un recés.
El Sr. MULLERAS insisteix que Barcelona en Comú va accedir al Govern municipal amb
la bandera de la transparència i de la dignificació de les institucions, però ha fet tot el
contrari. Assegura que la transparència que practiquen és falsa i demagògica, i que les
institucions no es dignifiquen no assistint a les comissions, situació que s’ha produït al
llarg de tot el mandat. El seu grup, doncs, demana dignitat, rigor, seriositat i que el
Govern municipal sigui present a l’ajuntament.
La PRESIDENTA comenta que alguns regidors diuen que són al seu despatx però
observa que la Sra. Ortiz, per exemple, és a fora atenent els mitjans de comunicació. A
la vista de la situació que s’ha produït, doncs, resol suspendre la sessió durant deu
minuts.

La sessió se suspèn a les 11.30 h i es reprèn a les 11.50 h.
La PRESIDENTA obre un torn de paraules per tal que els portaveus expliquin què han
decidit sobre el desenvolupament de la sessió.
El Sr. CIURANA entén que reprendre o no la sessió és competència de la Presidència,
però comenta que els portaveus s’han reunit i han decidit reprendre-la si el Govern
garanteix la presència dels responsables polítics de les matèries que es tracten en
cadascun dels punts de l’ordre del dia. Sense reproduir el debat anterior, mostra la
predisposició del Grup Demòcrata a reprendre la sessió, però demana que el Govern
també mantingui el respecte institucional.
La Sra. BARCELÓ manifesta el compromís del Grup de Ciutadans per donar continuïtat
a la comissió, però també demana la presència dels membres del Govern. Així, doncs,
estaran atents perquè en el debat de cada punt hi hagi el regidor responsable de cada
matèria, malgrat que en alguns casos concrets les explicacions les pugui donar un
tècnic.
El Sr. CORONAS també mostra la predisposició del Grup d'Esquerra Republicana per
reprendre la sessió, per responsabilitat i tenint en compte què implicaria suspendre-la.
Exigeix, però, que en cada punt hi hagi la presència del responsable polític del Govern.
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La Sra. ANDRÉS lamenta que l’oposició hagi hagut de forçar aquest recés per tal
d’obligar els membres del Govern a ser presents a la sessió. Dit això, mostra la
predisposició del Grup Socialista per reprendre la sessió i poder abordar la darrera
comissió del mandat, durant la qual ha quedat palès el capteniment del Govern,
capteniment que ha estat constant durant els darrers quatre anys.
El Sr. VILLAGRASA també està d’acord que es reprengui la sessió. El Grup Popular
espera que el Govern no torni a mostrar aquesta manca de respecte. Remarca que
aquesta és la darrera comissió del mandat i, per tant, espera que el Govern canviï
l’actitud que ha mantingut durant els darrers quatre anys. Adverteix, doncs, que si
durant el debat d’algun dels punts el responsable polític del Govern no hi és el seu
grup exigirà que aquest punt es retiri o que no es pugui debatre.
El Sr. BADIA assegura que garantiran la presència del Govern, com han fet sempre, en
el debat de tots els punts. D’altra banda, indica que hi ha presents molts membres de
l’oposició que no són responsables directes de les matèries que es debaten i, per tant,
reconeix que alguns grups han fet un esforç per assegurar que en tot moment hi hagi
representants que assumeixin aquesta responsabilitat. Puntualitza que no parla de cap
cas concret perquè l’oposició és molt plural. Així, doncs, assenyala que aquests grups
actuen de la mateixa manera que ha actuat el Govern. Dit això, remarca que encara no
han arribat a la fase decisòria de l’ordre del dia, sinó que estan tractant els punts que
s’han de dictaminar i, per tant, aquests debats es podran fer en el Plenari del Consell
Municipal o en altres àmbits. Finalment, opina que la presència del Govern a la taula
és notòria i, per tant, creu que es pot continuar la sessió amb tota normalitat.
La Sra. ANDRÉS replica que hi ha un decret que l’alcaldessa va signar l’11 d’abril que
diu «els membres d’aquesta comissió conjunta». Per tant, palesa que hi ha hagut
temps suficient perquè si algun membre del Govern no hi podia assistir hagués fet la
delegació corresponent. Així, agraeix la presència de la Sra. Pin, però subratlla que no
és membre de la comissió conjunta. Vol saber, doncs, si hi és per delegació d’algun
dels regidors membres de la comissió. Per contra, palesa que els membres de
l’oposició presents són els que s’havien designat i, a més a més, també hi ha tots els
regidors responsables de cada matèria, circumstància que també s’hauria d’exigir al
Govern perquè expliquin els expedients i els seus posicionaments.
El Sr. BADIA replica que, de la mateixa manera que hi ha presents membres de
l’oposició que no estan adscrits a la comissió, la Sra. Pin hi assisteix perquè és
competent en alguns dels punts que s’han de tractar. Afegeix que tothom sabia que
aquesta seria una comissió amb molts canvis d’intervinents, independentment de
quines siguin les persones adscrites a la comissió. Així, doncs, no entén la pregunta
que fa la Sra. Andrés.
La PRESIDENTA dona per acabat aquest debat. Lamenta que s’hagi produït aquesta
situació. Remarca que aquesta és la darrera comissió del mandat i, per tant, té prou
importància i envergadura de continguts perquè no calgués que l’oposició hagués
hagut de fer aquest gest de pressió.
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A continuació, apunta que la responsabilitat que tenen els regidors, com a càrrecs
electes i representants de la ciutadania, els obliga a tenir sentit estètic quan fan la
feina perquè aquesta no és una reunió de qualsevol entitat o empresa de la ciutat,
sinó que són a l’Ajuntament de Barcelona. Reclama, doncs, que els regidors siguin
conscients en tot moment de quin és el seu paper. També reclama ètica en l’exercici
de la feina perquè, més enllà de si jurídicament o administrativa els pertoca ser
presents a la sessió o no, tenen un plus de responsabilitat política i han de ser molt
curosos perquè representen la ciutadania mitjançant els seus vots.
Finalment, agrairia que els membres del Govern adscrits a la comissió i tots aquells
que s’hi vulguin afegir perquè consideren que poden aportar més continguts en els
debats hi siguin presents durant tota la sessió per garantir, en primer lloc, el respecte
als grups de l’oposició, a la ciutadania que representen tots els grups i, en segon lloc, a
la institució mateixa.
Dit això, permet que es continuï amb el tractament del punts de l’ordre del dia
restants.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya, regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor
Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de vot d’Esquerra Republicana de Catalunya, Partit
Popular i CUP.
9. –

(EM 2019-04/11 ) DONAR CONFORMITAT a l’acord adoptat pel Consell d’administració
de Barcelona de Serveis Municipals, SA, exercint les competències de Junta General de
la societat municipal Parc d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA), en la sessió de 27 de
març de 2019, relatiu a l’aprovació de la modificació dels articles 1 i 2 dels estatuts de
Parc d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA), amb el redactat que consta en l’expedient
administratiu, amb l’objecte d’adaptar-los a la Instrucció relativa a la descentralització
funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per la Comissió
de Govern del dia 26 de juliol de 2018.

(Tractat conjuntament amb el punt 8)
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya, regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor
Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de vot d’Esquerra Republicana de Catalunya, Partit
Popular i CUP.
10. –

(EM 2019-04/15) SUBSTITUIR la representació de l’Ajuntament de Barcelona com a
membre del Consell d’Administració de la societat amb participació minoritària
municipal GL EVENTS CCIB, SL, per la societat municipal Barcelona de Serveis
Municipals S.A. i, en conseqüència, PROPOSAR a la Junta d’accionistes de GL EVENTS
CCIB SL el cessament de l’Ajuntament de Barcelona com a membre del Consell
d’Administració de GL EVENTS CCIB SL, i el nomenament de la Societat municipal
Barcelona de Serveis Municipals S.A com a membre del Consell d’Administració de GL
EVENTS CCIB SL. FACULTAR la Directora General de Barcelona de Serveis Municipals,
SA per a què pugui efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest
acord.
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El Sr. COLOM exposa que l’Ajuntament de Barcelona té una participació del 12 % en la
societat mercantil GL Events CCIB SL, que el mes de novembre de 2018 es va aprovar el
plec de clàusules administratives i finalment es va adjudicar a Fira de Barcelona la
concessió del Centre de Convencions per a l’ús de l’Auditori del Fòrum. En aquest
context, afegeix, es planteja la substitució de l’ajuntament en el consell
d’administració d’aquesta empresa per BSM.
La Sra. RECASENS indica que aquest debat no s’hauria de fer amb el regidor Colom sinó
amb el regidor Badia, que és qui presideix BSM i aquesta qüestió ja es va tractar en el
consell d’administració de l’empresa municipal. Afirma, doncs, que tot plegat és una
mica surrealista i anuncia que s’adreçarà al regidor Badia.
Dit això, i atès que el Sr. Badia no era present en el debat dels punts anteriors, li fa
saber que el Grup Demòcrata ha demanat informació actualitzada sobre la ofensiva
auditora que el Govern va emprendre en matèria de serveis funeraris, perquè en
aquest àmbit s’estan produint canvis d’estatuts i altres modificacions i fa temps que no
els n’arriba cap informació.
A continuació, comenta que el Sr. Badia no ha assistit a un debat en què hi havia de
ser, després s’ha permès criticar l’oposició i finalment es manté callat en un punt en
què hauria d’intervenir.
Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup en aquest punt.
La Sra. SENDRA anuncia la reserva de vot del Grup d'Esquerra Republicana. Comenta
que s’han reunit amb el comitè d’empresa per parlar del manteniment dels llocs de
treball i volen saber com està aquesta qüestió, quin és el capteniment del Govern
municipal i quines gestions han fet l’ajuntament i BSM amb Fira de Barcelona per
assegurar el manteniment d’aquests llocs de treball.
La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista, si bé estan preocupats
per la manera com es duu a terme aquesta transició perquè a partir de 2021 GL Events
CCIB SL deixarà de gestionar aquests espais. Per tant, tal com ja varen fer
anteriorment, reclama que l’ajuntament intenti garantir que Fira de Barcelona, la nova
empresa adjudicatària, mantingui aquests llocs de treball.
El Sr. COLOM replica a la Sra. Recasens que és al Govern a qui pertoca triar el regidor
que defensa els punts de l’ordre del dia. En segon lloc, respon a la Sra. Ballarín que
s’està treballant per la continuïtat dels llocs de feina, especialment pel que fa a
congressos i fires, perquè no hi hagi cap tipus de disrupció.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Partit dels Socialistes de Catalunya i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges, abstenció de
Ciutadans i Partit Popular i reserva de vot d’Esquerra Republicana de Catalunya, CUP i
regidor Gerard Ardanuy i Mata.
11. –

(DP-2018-27160) DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, desafectada del domini públic la finca de propietat municipal situada
en el carrer Aiguablava núm. 121-127, grafiada en el plànol annex; ADSCRIURE al
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Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca desafectada; CONSTITUIR respecte
l’esmentada finca un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per
un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a destinar-la a la ubicació i
gestió de l’Institut Tecnològic de Barcelona (iTec) per tal de cobrir les necessitats en
educació post-obligatòria en relació a la formació orientada a les noves tecnologies;
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no
s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present
acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les condicions del document
annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.

(Es tracta conjuntament amb el punt 12)
El Sr. BADIA exposa que amb els dos expedients a què es refereixen els punts 11 i 12
de l’ordre del dia es desafecten dues finques de l’ajuntament, que s’adscriuen al
Patrimoni Municipal d’Urbanisme i se cedeixen a la Generalitat amb fins educatius.
El Sr. FERNÁNDEZ assenyala que aquest és un tràmit necessari per a l’ampliació de
dues escoles.
La primera és l’Institut Tecnològic de Barcelona, al carrer d’Aiguablava, al barri de la
Trinitat Nova. Puntualitza que comparteix les sigles iTec amb l’Institut Tecnològic de la
Construcció però que és una institució diferent. Ho comenta perquè hi ha hagut una
mica de confusió en l’anàlisi dels expedients. Aquest institut, afegeix, ocupa l’espai de
l’antiga Escola Sant Josep Oriol, imparteix ensenyaments postobligatoris i a mesura
que en va creixent la utilització l’ajuntament va fent la cessió corresponent a la
Generalitat de Catalunya.
En el segon cas, es tracta de la cessió de sòl per a l’ampliació de l’Escola Auditori, en
l’àmbit 22@ i rep aquest nom perquè és a prop de l’Auditori de Catalunya. Comenta
que l’ampliació modular d’aquesta escola es va fent per fases.
En ambdós casos, doncs, es tracta de desafectar el domini públic, adscriure aquestes
finques al Patrimoni Municipal d’Urbanisme i fer la cessió del dret de superfície per un
termini de setanta-cinc anys a la Generalitat de Catalunya perquè s’hi puguin fer
aquestes ampliacions escolars.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de vot de
Partit Popular i CUP.
12. – (DP-2018-27219) DECLARAR, a l'empara de l'article 20 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
desafectada del domini públic la finca resultant FR3 del Projecte de Reparcel·lació del
Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de definició i concreció dels paràmetres
edificatoris dels sòls d’equipament situats a l’illa delimitada pels carrers Sancho
d’Àvila, Zamora, Almogàvers i Joan d’Àustria, districte d’activitats 22 Barcelona, de
propietat municipal, grafiada al plànol annex; ADSCRIURE al Patrimoni Municipal
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d’Urbanisme la finca desafectada; CONSTITUIR respecte l’esmentada finca un dret real
de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per un termini de setanta-cinc
anys i amb caràcter gratuït, per a destinar-la a la ubicació i gestió d’una escola de nova
construcció de dues línies d’educació infantil i primària anomenada “Auditori”;
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no
s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present
acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les condicions del document
annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.

(Tractat conjuntament amb el punt 11)
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de vot de
Partit Popular i CUP.
13. –

(MO 241/19) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició
pública de la modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments
de concurrència pública, aprovada inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda,
celebrada el dia 12 de febrer de 2019, pels motius exposats a l’informe de l’Institut de
Cultura que consta a l’expedient; APROVAR definitivament la modificació de
l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública;
PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al
web municipal.
El Sr. SUBIRATS agraeix la bona actitud i la predisposició que han mostrat els grups
municipals per treballar en la modificació d’aquesta ordenança, modificació que
pretén reconèixer i regular activitats culturals, específicament les musicals, en
contextos de proximitat, i alhora garantir la convivència veïnal. Remarca que s’han
tingut en compte les propostes rebudes i el resultat ha estat el text que es porta a
votació.
D’altra banda, subratlla la feina important que ha desenvolupat el Sr. Dani Granados
amb el conjunt d’equips municipals vinculats a diferents àrees, com ecologia urbana,
llicències, bombers, comerç, districtes i, òbviament, cultura.
A continuació, comenta que aquesta categoria va acompanyada d’altres mesures
estratègiques, com subvencions, noves línies de comunicació, vincles amb el territori, i
protocols d’actuació i gestió. Apunta que també hi ha hagut una gran intervenció dels
districtes per evitar problemes.
Tot seguit, assenyala que l’única al·legació l’ha presentada el Grup de Ciutadans, per
evitar molèsties a l’exterior dels locals. Agraeix la presentació d’aquesta al·legació
però, tal com ja es diu en l’informe, l’han desestimada perquè entenen que la mateixa
ordenança que és objecte de modificació i l’anomenada ordenança de civisme ja
incorporen molts dels elements específics de control.
Finalment, agraeix la complicitat del sector musical en tot aquest tema.
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El Sr. CIURANA anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata. Confirma que varen
poder fer les aportacions oportunes a aquest projecte, però adverteix que la nova
ordenança contempla mesures molt vagues i, per tant, serà eficaç i resoldrà conflictes
si allò que no figura en el text arriba a funcionar, com ara una dotació pressupostària
suficient i autoritas en els districtes perquè es puguin fer inspeccions o acompanyar els
locals.
La Sra. BARCELÓ anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans. Recorda que el mes
de juliol de 2018 varen presentar una proposta per demanar aquesta nova normativa
per potenciar la música en viu i que la normativa previngués les molèsties per als
veïns. Admet que hi ha una ordenança de civisme, però afirma que no s’ha fet complir.
Malgrat això, espera que en aquest cas sí que es compleixi. Considera que es tracta
d’una normativa molt necessària per potenciar la música en viu perquè en aquest
moment l'Administració pública planteja moltes dificultats als artistes.
La Sra. SENDRA anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana. Celebra la
presentació d’aquesta iniciativa perquè és una demanda del sector i, per tant, resol un
problema de la música en viu a la ciutat de Barcelona, multiplica les possibilitats de
l’oferta i descentralitza la programació cultural. També destaca la importància que
aquesta activitat sigui compatible amb la convivència veïnal i, per tant, si apareixen
punts de conflicte voldrà dir que aquesta iniciativa haurà fracassat. Opina que tothom
ha de vetllar perquè aquesta ordenança funcioni correctament pel bé de la música i de
tots els ciutadans.
La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista. Recorda que, tal com ja
varen dir el mes de febrer durant el tràmit d’aprovació inicial, aquesta mesura es va
començar a treballar quan el seu grup formava part del Govern de la ciutat i s’alegra
que en aquest moment se’n pugui fer l’aprovació definitiva. D’altra banda, és conscient
que queda molt a fer per normalitzar la presència de la cultura en viu als escenaris i als
carrers de Barcelona. Espera, doncs, que aviat es pugui avançar en aquesta direcció
per donar a totes les expressions culturals el pes que han de tenir a la ciutat. Remarca
que s’ha reivindicat insistentment que l’ajuntament elabori una ordenança que
permeti regular l’activitat musical en els establiments que vulguin contribuir a
promoure i divulgar la música en viu. Apunta que alguns establiments no reuneixen les
condicions necessàries per fer de la programació de concerts una activitat prioritària i
en aquest cas es busca l’equilibri per tal que, en determinades condicions i amb les
limitacions adequades, aquests establiments puguin programar música en viu. Per
tant, considera que la convivència amb els veïns és el punt essencial d’aquesta
ordenança.
El Sr. VILLAGRASSA anuncia la reserva de vot del Grup Popular, tot i que valoren
positivament aquest expedient i consideren que és bo recuperar la música en viu a
Barcelona, tradició que els darrers anys s’havia anat perdent. En aquest sentit, recorda
el cas del bar London i l’esperit de la Barcelona dels vuitanta i començaments dels
noranta, esperit que s’ha perdut.
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El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el seu vot favorable i felicita el Sr. Granados per la feina que
ha fet.
El Sr. SUBIRATS agraeix el suport de tots els grups i espera que les reserves de vot es
puguin resoldre positivament en el Plenari del Consell Municipal. Reitera l’agraïment
per les aportacions que han fet tots els grups en aquesta qüestió i el reconeixement
per la feina que han fet. Espera, doncs, que aquesta mesura no es redueixi a expressar
bones intencions en una ordenança, sinó que aquesta normativa es pugui traduir en la
realitat.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de vot de
Partit Popular i CUP.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
14. –

(2019/239) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2019 a les ciutadanes,
ciutadans i entitats que proposa el Plenari del Consell Municipal i els respectius
Consells de Districte, segons document annex, com a mereixedors d’aquest guardó per
la seva contribució al foment de la participació i al desenvolupament dels valors cívics
a la nostra ciutat.
El Sr. BADIA exposa que, com cada any, presenten aquesta proposta, que prové dels
districtes i del Plenari del Consell Municipal.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, regidor Gerard
Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges, abstenció de Ciutadans i reserva
de vot de Partit Popular i CUP.
15. –

(2019/230) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’Escola d’Adults de la VernedaSant Martí, pels seus més de 40 anys de treball en favor de la vida comunitària al barri
de la Verneda, mitjançant el foment de l’aprenentatge i el voluntariat.

(Es tracta conjuntament amb el punt 16)
El Sr. BADIA llegeix el text de la proposta i anuncia que farà una intervenció més
extensa en el Plenari.
El Sr. CIURANA anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata als punts 15 i 16 de
l’ordre del dia, i diu que també farà una intervenció més extensa en el Plenari.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de vot de
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Partit Popular i CUP.
16. –

(20190171) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Julio Lázaro Pernas López
per la seva dilatada i prolífera dedicació professional des de les responsabilitats
municipals lligades a la gestió de l’esport de Barcelona, com també per la seva
trajectòria esportiva complementària dedicada fonamentalment a l’esport federat i
olímpic.

(Tractat conjuntament amb el punt 15)
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de vot de
Partit Popular i CUP.
17. –

(341/2019) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a
l’annex. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web
municipal.

(Tractat conjuntament amb el punt 3)
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Esquerra Republicana de Catalunya i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges, abstenció de
Ciutadans i Partit Popular i reserva de vot de Partit dels Socialistes de Catalunya, CUP i
regidor Gerard Ardanuy i Mata.
18. –

(022/2019) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, amb TIP 26.374, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal,
en sessió de 20 de juliol de 2018, d’atorgament de la medalla d’honor al mèrit en la
categoria de bronze, per la realització d’un acte rellevant dins del cos de la Guàrdia
Urbana, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Reglament d’Honors i Recompenses
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat el 17 de
setembre de 1976 pel Plenari del Consell Municipal, atès que es ajustada a dret
l’aplicació de l’esmentada normativa en l’atorgament de la referida medalla, ja que la
disposició final primera del nou text del Reglament d’Honors i Recompenses dels
membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, que modifica l’anterior, aprovat pel Consell Municipal Plenari
en data 25 de maig de 2018, publicat en el BOPB el 19 de juny de 2018 i vigent el 20 de
juliol de 2018, estableix en la seva disposició final primera que: “Les disposicions del
present Reglament s’aplicaran als expedients que s’incoïn a partir de la vigència
d’aquest, tot i que els fets que els motivin siguin anteriors”, i en relació a aquesta
concessió de medalla al mèrit en la categoria de bronze, l’expedient es va iniciar amb
anterioritat a la seva entrada en vigor, sent la proposta del cap de la GUB de data 27
de juny de 2018.

(Es tracta conjuntament amb el punt 19)
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El Sr. RECASENS exposa que aquest punt i el següent tracten sobre l’aplicació d’una
norma jurídica. Comenta que les propostes que va fer el cap de la Guàrdia Urbana són
anterior a l’entrada en vigor de la modificació que es va fer del Reglament d’honors i
recompenses, raó per la qual s’ha de regir pel reglament anterior, que estableix que
aquestes medalles han de ser de bronze i no pas de plata. Per aquesta raó, es
desestimen els recursos de reposició.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, abstenció de
regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de vot de
Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Partit Popular i CUP.
19. –

(023/2019) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, amb TIP 25.406, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal,
en sessió de 20 de juliol de 2018, d’atorgament de la medalla d’honor al mèrit en la
categoria de bronze, per la realització d’un acte rellevant dins del cos de la Guàrdia
Urbana, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Reglament d’Honors i Recompenses
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat el 17 de
setembre de 1976 pel Plenari del Consell Municipal, atès que es ajustada a dret
l’aplicació de l’esmentada normativa en l’atorgament de la referida medalla, ja que la
disposició final primera del nou text del Reglament d’Honors i Recompenses dels
membres de la Guardia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, que modifica l’anterior, aprovat pel Consell Municipal Plenari
de 25 de maig de 2018, publicat en el BOPB el 19 de juny de 2018 i vigent el 20 de
juliol de 2018, estableix en la seva disposició final primera que: “Les disposicions del
present Reglament s’aplicaran als expedients que s’incoïn a partir de la vigència
d’aquest, tot i que els fets que els motivin siguin anteriors”, i en relació a aquesta
concessió de medalla al mèrit en la categoria de bronze, l’expedient es va iniciar amb
anterioritat a la seva entrada en vigor, sent la proposta del cap de la GUB de data 27
de juny de 2018.

(Tractat conjuntament amb el punt 18)
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, abstenció de
regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de vot de
Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Partit Popular i CUP.
20. –

(78/2019) APROVAR l’expedient 78/2019 de reconeixement de crèdit per un import de
8.881,40 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa
Civilsite SLP, amb NIF B65137812, despeses realitzades l’any 2018 i no reconegudes en
l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la
despesa per un import de 8.881,40 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats
en aquest mateix document, a favor de Civilsite SLP, amb NIF B65137812.
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El Sr. COLOM exposa que aquest punt tracta de la contractació d’un projecte d’obres
per al manteniment de la via pública al districte de Sarrià - Sant Gervasi. L’import
d’aquest projecte es va consignar l’any 2017 però els pagaments es varen fer els anys
2017 i 2018. Aquest darrer any no hi va haver consignació pressupostària i, per tant, el
Govern proposa aprovar aquesta mesura.
La Sra. RECASENS constata que hi ha hagut un error de comptabilitat que s’ha de
corregir. En conseqüència, anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, regidor Gerard
Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges, abstenció de Partit Popular i
reserva de vot de Ciutadans i CUP.
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
21. –

(19SD00016PE) Primer.- RESOLDRE les al·legacions presentades durant el tràmit
d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe tècnic-jurídic
de data 10 d’abril de 2019 que consta incorporat a l’expedient. Segon.- APROVAR
definitivament el document del “Pla Estratègic del Nou Model del Zoo de Barcelona:
una mirada cap al futur” promogut i redactat per la Direcció del Parc Zoològic de
Barcelona, d’acord amb el nou redactat a la pàgina 56 del document.

(Es tracta conjuntament amb el punt 22)
El Sr. XIMENO exposa que la iniciativa ciutadana Zoo XXI ha impulsat un canvi normatiu
que permeti adaptar el Zoo de Barcelona a la sensibilitat dels ciutadans d’aquest segle.
Durant el tràmit d’informació pública s’han presentat al·legacions a la modificació de
l’Ordenança sobre la protecció, tinença i venda d’animals, i s’ha lliurat a la plataforma
impulsora tota la documentació rebuda provinent de ciutadans, comitè d’empresa i
associacions internacionals. Després d’avaluar aquestes al·legacions, la plataforma ha
fet una proposta de modificació normativa que s’ha de dictaminar en aquesta comissió
i, si escau, aprovar-la en el proper Plenari. Afegeix que la plataforma promotora hi ha
introduït canvis significatius, hi ha incorporat un seguit de precisions, especialment a
l’article sobre reproducció, i un conjunt de canvis que potser no són substancials però
que aclareixen algunes de les qüestions que es varen plantejar en la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
A continuació, manifesta que durant dos anys ha tingut l’oportunitat, a més a més de
ser la seva obligació, de parlar amb moltes persones preocupades per la conservació
del medi i pels animals, com ara científics, entitats animalistes, entitats
conservacionistes, l’equip de direcció i els treballadors del zoo, i els regidors, com a
representants dels ciutadans de Barcelona. Per aquesta raó, està convençut que hi ha
un consens ampli per garantir el futur del Zoo de Barcelona. Assegura, doncs, que
gràcies a la modificació de l’ordenança impulsada per la iniciativa ciutadana i al Pla
estratègic del zoo, que ha estat una iniciativa del Govern municipal, Barcelona tindrà
un zoo modernitzat, adaptat a les demandes ciutadanes actuals, basat en els millors
coneixements científics disponibles i exemple de sostenibilitat.
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D’altra banda, apunta que en aquest procés, malgrat que hi ha hagut un debat intens,
amb diversitat de parers i avaluacions, hi ha hagut una visió compartida i un consens,
del qual destaca els punts següents: en primer lloc, la necessitat que el zoo evolucioni
perquè un zoo públic ha de centrar-se en la conservació integrada i hi ha d’excel·lir; en
segon lloc, el fet que Barcelona s’ha de significar més i millor com a centre irradiador
de la biodiversitat catalana i mundial; en tercer lloc, els equips tècnics del zoo, la
comunitat científica i les entitats estan sobradament preparats per abordar aquesta
evolució necessària. Finalment, assenyala que la societat ha d’estar preparada perquè
aquesta evolució genera i generarà diversitat de parers, matisos, fins i tot
confrontacions, situacions que s’hauran de superar, tal com s’ha fet fins ara, amb molt
de diàleg, informació, transparència i el màxim respecte mutu.
A continuació, indica que hi ha una demanda social creixent per la transparència i per
l’impuls de la conservació integrada, i afirma que el pla estratègic dona resposta a
aquesta demanda. Així, apunta que la tasca del zoo traspassa les fronteres del recinte
que ocupa i ha de connectar-se més i millor amb la recerca i la conservació que
impulsa. A tal fi, no solament cal que la presència dels animals tingui sentit per a
aquelles persones que en tenen cura, sinó que també n’ha de tenir per a tots els
ciutadans de Barcelona i de Catalunya. Remarca que el pla estratègic permet fer
aquesta evolució i que la nova normativa que proposa la iniciativa ciutadana la
consolida.
Seguidament, insisteix que el zoo ha de tenir uns pilars estratègics basats en la
conservació, l’educació i la recerca, de manera que els dos instruments que s’aproven
en aquesta sessió permetran concretar el canvi de model i d’organització del zoo. El
Govern està convençut que el pla estratègic del zoo en garanteix el futur. Afegeix que
per desenvolupar aquest pla es farà una inversió de 60 milions d’euros i el zoo se
situarà com a capdavanter en els àmbits de la conservació, l’educació i la recerca sobre
les espècies més amenaçades i de l’àmbit mediterrani.
A més a més, creu que aquest serà un equipament sostenible, orientat a la conservació
integrada i en el qual el benestar animal serà el centre de la seva acció. Està convençut
que els barcelonins se sentiran orgullosos d’aquest nou zoo, que els treballadors
continuaran tenint feina i compartiran amb tota la societat l’orgull per aquesta feina
feta. També considera que la plataforma impulsora del canvi en l’ordenança, persones
individuals i entitats internacionals han fet aportacions molt valuoses durant el procés
d’exposició pública. Opina que el nou text té una orientació més clara i farà que
l’actuació del zoo es basi en projectes de conservació d’espècies. Insisteix que els
tècnics i treballadors d’aquest equipament estan plenament capacitats per fer aquests
projectes, basats en la ciència i en l’ètica, malgrat que també es pugui buscar el millor
personal per ajudar-hi.
Recorda que quan es va fer l’aprovació inicial d’aquest expedient el Govern opinava
que era possible un compromís científic, ètic i social per crear un marc de treball que
desenvolupi el pla estratègic. En aquest moment creu que són més a prop que mai
d’aconseguir-lo. També estan convençuts que al final d’aquest procés el zoo tindrà el
futur assegurat gràcies a la inversió de 60 milions d’euros que ha comentat per a la
modernització de les instal·lacions, i al marc normatiu i al pla estratègic, que integren
demandes socials i tenen una perspectiva científica i social. En definitiva, manifesta
que són molt a prop d’aquest espai de compromís que es buscava, pel qual s’ha
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treballat i que reclamaven molts dels grups municipals durant el tràmit d’aprovació
inicial.
Finalment, agraeix la tasca complexa i difícil que ha dut a terme la nova direcció del
zoo, la feina que han fet els treballadors d’aquest equipament, que durant aquest
procés han plantejat com s’havia d’abordar aquest procés. També agraeix la pressió de
la societat civil barcelonina, que s’ha mobilitzat per avançar en aquesta línia. Per
acabar, agraeix a Zoo XXI que hagi plantejat molts dels aspectes que milloren la
normativa des del punt de vista del compromís social, tècnic i científic.
El Sr. MARTÍ entén que el pla estratègic és fruit d’un treball important, de molt temps i
de molta gent, als quals dona les gràcies en nom del Grup Demòcrata. Destaca que
s’ha pres la decisió que en el zoo del futur hi hagi menys espècies i menys animals,
aspecte que es decidirà durant els propers anys i no pas en aquesta sessió de la
comissió ni en el Plenari. En tot cas, apunta que les instal·lacions actuals ocupen tretze
hectàrees i que cal un consens per blindar l’espai físic que ha d’ocupar el futur zoo per
evitar llançar propostes inviables.
Seguidament, comenta que el pla estratègic és més aviat un nou model de zoo perquè
no incorpora els aspectes que hauria de contemplar un pla estratègic, com ara
inversions concretes i calendaris concrets. Tot i així, considera que el pla és molt
important, que s’hi ha treballat molt i bé, i que ara cal que sigui coherent i compatible
amb la modificació de l’ordenança. Creu que s’hi ha avançat molt, però apunta que
encara cal treballar molt per assegurar la compatibilitat entre ambdós instruments,
que han de convergir.
Pel que fa a la modificació de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda
d'animals, de 2014, el seu grup creu que la situació és difícil perquè el mandat
municipal és a les acaballes i no és el millor moment per definir o tancar debats i
models perquè les dues campanyes electorals que s’acosten poden dificultar els
consensos. A més a més, assenyala que la situació actual del zoo és molt difícil perquè
hi ha un descens alarmant de visitants menys d’un milió dels que hi havia anys
anteriors; inversions congelades, i dèficits econòmics històrics, com ara els 5,5 milions
d’euros de 2017, un 30 % més que el 2016, i una previsió de 6,4 milions de dèficit el
2018. Constata que aquesta situació és insostenible i, per tant, apunta que el nou
model haurà d’incorporar elements de consens polític i social que facin viable
econòmicament el futur del zoo.
D’altra banda, lamenta que només li quedin dos minuts i mig d’intervenció perquè
voldria fer una crítica important al Govern, perquè fa molts titulars però hi ha
qüestions, com el delfinari o les inversions, que estan aturades i que fan que el zoo en
aquest moment pateixi una situació molt complicada. El seu grup entén que el nou
Govern haurà de fer la feina que no ha fet aquest, com ara mantenir relacions amb el
comitè d’empresa i amb els treballadors i cuidadors del zoo, una feina de conciliació i
d’aproximació als membres del Consell Municipal Convivència, Defensa i Protecció dels
Animals, crear noves sinèrgies i enteses amb els membres del Patronat de la Fundació
Barcelona Zoo. Denuncia que durant les darreres setmanes hi ha hagut un desgavell
pel que fa a aquestes qüestions, tant en les formes com en el fons.
Dit això, comenta que estan d’acord en el fet que cal trobar un consens futur que
tingui en compte els elements de benestar animal del futur zoològic i d’ètica en el
tractament dels animals, i els criteris de reproducció. Indica que s’està avançant, però
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remarca que cal flexibilitat i que s’hauran de prendre decisions que es puguin traduir
en la realitat. Així, opina que tothom vol un nou zoo, però alerta que no es poden
mantenir les posicions dogmàtiques i radicals. A més a més, apunta que hi ha decisions
estratègiques, de present i de futur, que s’han de prendre d’acord amb persones
expertes i científics. Així, tal com ja havia dit anteriorment, no es poden posar els
regidors de l’Ajuntament de Barcelona en el compromís d’haver de decidir sobre
determinats aspectes, sinó que qui ho hauria de fer és la comunitat científica, d’acord
amb els treballadors i els cuidadors del zoo, que són els que hi fan feina cada dia i
s’estimen els animals. Per tant, manifesta que aquesta tasca l’ha d’abordar un govern
amb capacitat política, d’entesa, de crear sinèrgies, que sàpiga entendre i escoltar.
Tanmateix, constata que quan falta ben poc per acabar el mandat tothom té pressa.
Per acabar, anuncia la reserva de vot del Grup Demòcrata en els dos punts que es
tracten i assegura que el seu grup està obert a continuar ajudant perquè aquestes
mesures siguin un èxit en el futur, amb la col·laboració de totes les persones i els
col·lectius implicats. Insisteix que estan obligats a arribar a un acord perquè el futur
zoo sigui un èxit.
El Sr. ALONSO assegura que el Grup de Ciutadans està fermament compromès amb la
conservació del medi ambient i la biodiversitat. Creuen que Barcelona, com a gran
metròpoli, ha de tenir un paper molt important en el desenvolupament sostenible i la
conservació de la naturalesa, i no solament en l’àmbit local, sinó també en
l’internacional. Considera, doncs, que en el marc d’aquest compromís amb el medi
ambient el Zoo de Barcelona ha de tenir un paper molt important, juntament amb la
comunitat científica, les universitats, les entitats ecologistes i les administracions
públiques.
A continuació, manifesta que el seu grup aposta pel futur del Zoo de Barcelona. En
aquest sentit, apunta que han presentat al·legacions a la modificació de l’ordenança en
les quals exposen els criteris que consideren que és imprescindible que reculli el model
del nou zoo. Tot seguit, llegeix textualment la proposta que fan.
«L’objectiu del zoològic gestionat per l’Ajuntament de Barcelona és treballar en
defensa de la biodiversitat i l’educació ambiental mitjançant una gestió basada en
criteris científics, ètics i de benestar animal. A tal fi, es disposarà d’un pla estratègic i
un comitè científic que estableixi les directrius que garanteixin aquests aspectes. El pla
estratègic i els acords del comitè científic seran públics, en els processos d’elaboració
es promourà la participació ciutadana i les decisions hauran de ser motivades.»
Aquesta és la proposta del seu grup per a la modificació de l’ordenança i creuen que és
la via per aconseguir un zoo modern i compromès amb el medi ambient. Però lamenta
que el Govern presenti una proposta de modificació de l’ordenança que no té cap
consens. Remarca que s’hi han presentat més de tres-centes al·legacions de
particulars, professionals, científics, entitats ecologistes i organitzacions internacionals.
Per tant, opina que no té sentit aprovar una modificació de l’ordenança que genera un
rebuig social tan ampli. Insisteix que s’ha d’aprovar una ordenança consensuada. En
aquest sentit, creu que no és moment per a protagonismes personals, perquè el
Govern de Barcelona en Comú faci actes electoralistes i que intenti aprovar, just abans
de les eleccions, modificacions de l’ordenança que no tenen consens.
Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la modificació d’aquesta
ordenança, recollida al punt 22 de l’ordre del dia.
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Pel que fa al Pla estratègic del zoo, anuncia la reserva de vot fins que no hagin pogut
analitzar el document final que es presenti al Plenari. Apunta que, si aquest document
garanteix el futur del zoo i el compromís de defensa de la biodiversitat i del medi
ambient, hi votarien a faver. Adverteix, però, que si es mantenen aquestes incerteses
hi votarien en conseqüència.
El Sr. CORONAS considera que és un despropòsit, que se suma als que s’han produït
durant la sessió i fins i tot els darrers quatre anys, el fet que el promotor de la iniciativa
ciutadana no intervingui per defensar el text que es presenta. A més a més, opina que
no s’han donat prou explicacions, que pertocaria donar al promotor d’aquesta
iniciativa. Critica, doncs, que no s’hagi convocat aquesta entitat i que ni tan sols se
l’hagi informat que podia assistir a la comissió per defensar aquesta iniciativa, actitud
que qualifica de surrealista. Afegeix que ja és prou lleig que el Govern municipal
menystingui els regidors, però menystenir la ciutadania considera que és inacceptable.
Demana, doncs, que el grup del Govern faci una reflexió sobre el comportament que
haurà de tenir els quatre anys següents a l’oposició, perquè ha quedat clar que
d’aquesta manera no es pot governar una ciutat.
A continuació, indica que és un despropòsit convocar i desconvocar el Patronat de la
Fundació Barcelona Zoo perquè el Govern ha estat incapaç d’arribar als acords
necessaris. Per tant, no sap si el Govern ha de fer una reflexió o demanar perdó per
haver actuat d’aquesta manera. Comenta que fa quatre anys que debaten sobre el nou
model del zoo i aquesta dilació ha provocat que no s’hi fessin les inversions ni els
canvis més significatius que necessita aquest equipament tan important de la ciutat.
Així, doncs, arriben al final del mandat intentant tancar aquesta qüestió in extremis,
amb un pla estratègic i la iniciativa ciutadana, dues mesures que s’han d’alinear si es
vol que el zoo iniciï aquest procés de canvi i rebi les inversions necessàries. Lamenta
que, havent disposat de tant de temps per realitzar aquest debat, a darrera hora el
Govern de la ciutat encara estigui intentant posar d’acord tots els actors. Si bé
reconeix que aquesta no era una tasca fàcil, opina que el Govern municipal ho hauria
pogut fer millor, especialment en aquesta fase final del procés, com per exemple en
aquesta mateixa comissió.
Seguidament, subratlla que el Grup d'Esquerra Republicana ha defensat, defensa i
defensarà el mateix de sempre. En primer lloc, que es garanteixi un futur per al Zoo de
Barcelona; en segon lloc, que per garantir aquest futur el zoo ha de canviar, s’ha de
modernitzar i ha d’actualitzar molts dels seus paràmetres, i en tercer lloc, que aquest
procés de transformació ha de fer del zoo un equipament d’excel·lència pel que fa a la
recerca, l’educació i l’ètica. En aquest sentit, recorda que dos mesos enrere el seu grup
ja va fer un exercici de responsabilitat en pro del diàleg i va votar a favor del pla
estratègic i de la proposta de la iniciativa ciutadana, malgrat que en aquell moment
contenien algunes contradiccions, com ara en els criteris de reproducció. Varen votarhi a favor perquè tenien el convenciment que posar punt final a qualsevol d’aquells
dos documents hauria representat un perill real per al futur del zoo. En canvi, creu que
els textos actuals faciliten la conciliació entre ambdues iniciatives, tot i que es deixen
pendents algunes qüestions que el nou Govern municipal haurà de decidir. A més a
més, destaca que s’ha presentat un document de síntesi que permet continuar
avançant en els criteris de reproducció i que recull explícitament la prohibició, tal com
exigia el seu grup, de l’eutanàsia de gestió. Aquest document, afegeix, dona forma al
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comitè científic i d’ètica que va proposar el seu grup quan es va presentar aquesta
iniciativa ciutadana.
Per acabar, dona les gràcies a tothom que ha treballat amb rigor i amb ganes d’arribar
a acords, com els promotors de la iniciativa ciutadana, i la direcció i els treballadors del
zoo. Critica que s’hagi estat molt al damunt d’aquestes persones quan el que tocava
era valorar la bona feina que fa tothom, tal com han demostrat durant molts anys els
treballadors d’aquest equipament i com ho continuaran demostrant en el futur.
També lamenta no poder agrair al Govern municipal la feina feta.
Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup en ambdós punts i adverteix que
utilitzaran tots els mitjans disponibles per aconseguir que durant el proper mandat el
nou model de zoo sigui un model d’èxit i una referència.
El Sr. MÒDOL replica al Sr. Coronas que els representants de la plataforma Zoo XXI són
presents a la sessió, com també aquells que haurien volgut tancar el zoo i no han
pogut. Apunta que la majoria dels grups municipals, tret del grup del Govern, era
mantenir el zoo obert i, tot i que estan a punt d’aconseguir-ho, encara no ho han
assegurat. Així, creu que el Govern ha mantingut aquest debat fins al darrer dia per tal
de no veure’s obligat a definir-se i per amagar la seva voluntat, que és tancar aquest
equipament de la ciutat.
Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del Grup Socialista al pla estratègic, perquè
el document que es presenta és una quarta versió deslluïda, que no té en compte el
Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, els treballadors ni la comunitat científica, i fa
equilibris estranys per no haver-se de definir. El seu grup era partidari d’aprovar la
segona versió d’aquest document, que va rebre el vot favorable de tots els grups.
També anuncia el vot contrari del seu grup a la proposta de canvi normatiu pel que fa
a tinença d’animals. En definitiva, remarca que el seu vot és contrari al tancament del
Zoo de Barcelona, que creu que és el que s’està proposant d’una manera més o menys
amagada. Apunta que el Govern té temps fins a la celebració del Plenari per convèncerlos que es garantirà la continuïtat del zoo i que no s’hi practicarà l’eutanàsia de gestió.
Tanmateix, acusa el Govern d’haver intoxicat el debat i opina que en aquest moment
encara no s’ha garantit que el zoo esdevingui un equipament modern, tal com es va
plantejar a l’inici del mandat. Espera, doncs, que el Govern s’hi repensi.
El Sr. VILLAGRASA vol fer un reconeixement als treballadors del zoo, que s’han esforçat
per fer una proposta beneficiosa per al futur de l’equipament, treballadors que han
estat ignorats pel Govern de la ciutat durant els quatre anys del mandat. A més a més,
critica que es presenti la iniciativa popular sense tenir en compte l’opinió dels experts
en la matèria, que són els treballadors. No sap a qui representa la plataforma Zoo XXI,
quants membres integra ni si formen part del que qualifica d’amistats perilloses del
Govern municipal, però creu que deu ser així. Si bé admet que el Zoo de Barcelona s’ha
de modernitzar, que ha de millorar en aspectes com la investigació, la recuperació
d’espècies o el salvament d’espècies en perill d’extinció, remarca que la proposta de la
iniciativa ciutadana no incideix en aquestes qüestions.
A continuació, reconeix que el nombre de visitants del zoo ha disminuït de forma
preocupant, menys d’un milió que en anys anteriors. Pregunta, però, fent referència a
un dibuix que s’exhibeix a la sala, si quatre espècies d’aus, tortugues, gripaus i
papallones atrauran més visitants, i si aquesta és la proposta de futur per al Zoo de
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Barcelona. Augura, doncs, que aquest equipament s’haurà de tancar en el termini de
dos anys per culpa del Govern municipal. També pregunta què es farà amb les obres
de la sabana africana, que varen significar una inversió milionària, i si hi veuran
passejar elefants i girafes en forma d’holograma, perquè els animals reals no hi seran.
Per tant, suggereix deixar aquest debat pendent i que el pròxim Govern decideixi
quines millores s’han de fer per tenir un zoo modern, que potenciï la investigació, la
introducció i recuperació d’espècies. Qualifica la proposta actual d’absurda i afirma
que no garanteix un zoo de futur perquè està basada en els criteris d’un moviment
animalista que titlla de demagog. Insisteix, doncs, a criticar el Govern municipal
perquè ha escoltat aquestes persones però no els treballadors del zoo, que estimen els
animals i les instal·lacions, que són experts i que segurament haurien pogut fer una
proposta molt més realista que la que ha formulat Zoo XXI.
Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del Grup Popular al punt 22 i anima la resta
de grups a tenir el mateix capteniment perquè, altrament, seran còmplices del
tancament del zoo, que havia estat un referent a tot Europa i actualment no és
referent de res per culpa del Govern.
El Sr. CASAS lamenta que s’hagi arribat fins a aquesta situació i està d’acord que aquest
debat ha estat molt intoxicat en el temps i en les formes. Al Grup de la CUP - Capgirem
Barcelona li sap greu que aquest equipament municipal sigui tan qüestionat i
considera que la comunitat científica hauria de ser més racional.
Atès que els altres portaveus ja han expressat gairebé totes les consideracions que es
poden fer, es limita a anunciar la reserva del vot i dels arguments per al Plenari.
El Sr. ARDANUY agraeix la feina que ha fet el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo i el
debat que s’hi ha produït, que ha donat com a resultat les diverses versions del pla
estratègic que s’han elaborat. Creu que el Zoo de Barcelona ha de tenir un projecte de
futur i que en aquest projecte la recerca i el coneixement sobre les espècies animals
tinguin un pes molt important. D’altra banda, reconeix que aquest pla estratègic i la
proposta que planteja Zoo XXI col·lideixen.
Per aquestes raons, anuncia la reserva de vot en ambdós punts i espera entre aquest
moment i la celebració del Plenari el Govern municipal intenti donar una resposta als
aspectes que planteja el patronat de la fundació en un document que qualifica de clar i
nítid, i a la modificació de l’ordenança que proposa la iniciativa ciutadana. Manifesta
que és evident que ambdues mesures han d’estar íntimament lligades, perquè no
tindria sentit que l’ordenança anés en contra del plantejament estratègic del zoo en
temes fonamentals per al futur del parc.
El Sr. PUIGCORBÉ anuncia la reserva de vot en ambdós punts, tot i que està d’acord a
solidificar aquest espai de compromís. Per tal de no haver de fer un acte de fe, espera
que en el temps que falta per a la celebració del Plenari s’agilitzi aquest tràmit. En tot
cas, està d’acord que el zoo esdevingui un centre de defensa i promoció de la
biodiversitat i entén que el seu àmbit d’actuació hauria d’abastar tot Catalunya. Tal
com ha defensat en altres comissions, demana que es creï un consorci que permeti
que el Zoo de Barcelona sigui el centre de biodiversitat del país.
Al marge de la conservació integrada, de la recerca i d’altres aspectes, entén que hi ha
d’haver un consell científic que sigui el que realment comandi aquest nou zoo del segle
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XXI. Tanmateix, entenent que en el món de la ciència hi ha diversos corrents i diferents
interpretacions que coexisteixen en el temps, com passa amb la física relativista i la
quàntica, que mantenen postulats contradictoris, considera que la ciència és una
disciplina radical perquè se sustenta sobre arrels i, per tant, opina que aquest consell
científic també hauria de ser divers.
Finalment, afegeix que el zoo del segle XXI hauria de tenir com a mínim una hectàrea,
o fins i tot més, de les tretze que ocupen les instal·lacions actuals, dedicada
completament a centre d’interpretació dels animals com a éssers sentents, perquè
aquesta és la concepció que acosta aquest àmbit al segle XXI.
El Sr. XIMENO apunta que el dibuix a què s’ha referit el Sr. Villagrasa ha estat elaborat
per l’equip de direcció i pels treballadors del zoo, i que el pla estratègic és fruit de la
col·laboració amb el Zoo de Barcelona. Pel que fa a les amistats perilloses que ha
esmentat el portaveu del Grup Popular, reconeix que el Govern municipal en té i són
els veïns i les entitats socials. D’altra banda, coincideix amb la resta de grups que tenen
temps fins al dia 3 de maig, data en què s’ha de celebrar el Plenari del Consell
Municipal, per enllestir aquesta qüestió. Quant a la intervenció del Sr. Mòdol, afirma
que el nou text que es presenta permet avançar cap a un espai de compromís i, per
tant, li prega que el llegeixi amb atenció, com també la petita introducció al pla
estratègic, que parla del comitè científic i d’ètica. Respecte a la intervenció del Sr.
Martí, reitera que la modificació de l’ordenança és una proposta de la plataforma Zoo
XXI, una iniciativa ciutadana, i insisteix que tenen fins al dia del Plenari per continuar
treballant-hi. En tot cas, demana que es llegeixin aquest text perquè creu que
introdueix moltes de les reflexions que s’han fet en aquesta sessió i en les al·legacions
presentades.
El Sr. MONTANER anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona en Comú a les dues
propostes.
El Sr. XIMENO manifesta que el Govern està obert a continuar treballant per arribar a
un compromís.
El Sr. ALONSO assenyala que tenen de termini fins al dia 3 de maig, en què el Plenari
del Consell Municipal esdevindrà un acte electoralista de la Sra. Colau, però destaca
que han passat quatre anys de mandat i el Govern no ha fet res, de manera que ha
estat un mandat perdut i durant el qual s’ha perjudicat greument el Zoo de Barcelona.
Així, recorda que des de bon començament tots els grups municipals estaven d’acord
en la necessitat de fer un canvi en la gestió del zoo però el Govern ha dilapidat aquest
consens. En aquest moment, afegeix, l’ajuntament té un conflicte amb els
professionals del zoo, amb organitzacions ecologistes i amb entitats internacionals.
Recorda que algunes d’aquestes entitats internacionals han expulsat el Zoo de
Barcelona per la qüestió dels dofins, que es troben en una situació lamentable. Indica
que aquesta qüestió no es resoldrà abans del dia 3 de maig, que aquests quatre anys
de mandat ja no es podran recuperar i que el mal que s’ha fet ja no es podrà arreglar.
Per tot això, espera que hi hagi un canvi de govern i que algú es prengui seriosament el
Zoo de Barcelona.
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El Sr. CORONAS reconeix que el mètode del cooling per practicar l’eutanàsia no és tan
habitual com temps enrere, però apunta que l’any 2016 es va administrar a dues cries
de nilgaus per manca d’espai i de mitjans. Comenta que el Codi ètic és prou inconcret i,
per tant, permet que això passi. En segon lloc, està convençut que els treballadors del
zoo són contraris a aquestes pràctiques, però insisteix que el Codi ètic les permet.
Entén, doncs, que aquestes qüestions s’han de corregir des del punt de vista legal.
D’altra banda, replica al Sr. Villagrasa que votar en contra d’aquestes propostes sí que
és votar a favor del tancament del zoo, perquè no aprovar el pla estratègic i no
modificar les ordenances significa abocar el zoo al fracàs.
Tot seguit, assegura que el seu grup vol que aquest equipament continuï obert i que
torni a ser el referent que havia estat, però per aconseguir-ho indica que els referents
s’han de moure i canviar, s’han d’adaptar als nous temps. Opina que la iniciativa
ciutadana per si sola no pot garantir aquesta adaptació, com tampoc no ho pot fer el
pla estratègic. Considera que l’únic que ho pot garantir és la voluntat política de tirar
aquest procés de modernització endavant. Així, comenta que quan s’havia reunit amb
treballadors del zoo o amb entitats animalistes ja els havia pronosticat que es
passarien quatre anys debatent sobre aquest tema i que s’arribaria al final del mandat
sense haver fet la inversió necessària i sense el pla de futur ben encarat. Lamenta que
precisament això és el que ha preferit fer el Govern de Barcelona en Comú.
D’altra banda, li sap greu que hagi estat el comissionat qui ha fet l’exposició d’aquest
punt i que no ho hagi fet la tinent d’alcalde responsable d’aquest àmbit, perquè no
dubta de la voluntat del Sr. Ximeno i, per tant, no li atribueix la incapacitat política per
resoldre aquesta qüestió, sinó que la hi atribueix al responsable màxim polític.
El Sr. MÒDOL replica al Sr. Ximeno que el seu grup ha llegit atentament tant el pla
estratègic com la proposta de modificació de l’ordenança, però assenyala que des del
mes d’octubre de 2017 ha passat molt de temps i opina que no calia esperar tant per
buscar aquest consens, que en aquest moment és impossible. Creu que si aquests
textos s’haguessin presentat un any enrere s’haurien pogut aprovar el pla estratègic i
la modificació de l’ordenança. Critica que el Govern municipal vulgui aprovar aquestes
mesures amb presses perquè considera que aquestes presses no són positives.
D’altra banda, discrepa de l’opinió que han expressat altres portaveus en el sentit que
votar en contra d’aquestes propostes signifiqui condemnar el zoo al tancament. En
aquest sentit, afirma que és una sort que al Govern no li preocupen ni els plans
estratègics ni les ordenances, de manera que no tindria l’obsessió de fer complir
aquestes mesures, encara que s’aprovessin. Així, doncs, no creu que el marge de
temps per resoldre aquesta qüestió s’esgoti el dia 3 de maig, amb la celebració del
Plenari.
Finalment, reitera el vot contrari del seu grup i insisteix que han llegit els textos que es
porten a votació, tal com sap el Sr. Ximeno, i que n’han parlat amb tothom que han
cregut oportú de fer-ho, especialment amb els treballadors del zoo i amb la comunitat
científica. Creu, doncs, que amb aquest text es manté el risc que el zoo desaparegui i
per aquesta raó no poden votar a favor de les propostes. Espera que el Govern aprofiti
els dies que queden fins a la celebració del Plenari, però torna a lamentar que des de
l’octubre de 2017 fins a l’abril o maig de 2019 no s’hagi fet aquesta feina.

CCP 4/19

88/163

El Sr. VILLAGRASA admet que el dibuix que s’exhibeix és molt bonic, fet amb
ordinador, i també reconeix irònicament que l’oferta és més àmplia que la que ha
esmentat anteriorment perquè hi ha alguna espècie d’au rapaç i cavallets de mar. En
tot cas, remarca que aquesta és la proposta del Zoo XXI que el Govern vol aprovar i
qüestiona que això garanteixi el futur del zoo. Per tant, torna a demanar que es deixi
aquest expedient damunt de la taula, perquè esperar dos mesos fins que hi hagi un
nou govern no significarà el tancament del zoo, mentre que aprovar aquesta
ordenança probablement sí que abocaria aquestes instal·lacions al tancament.
D’altra banda, constata que el Govern no ha respost a la pregunta sobre la sabana
africana. Vol saber si s’hauran de gastar més diners per enderrocar les obres que s’hi
han fet perquè, segons la proposta que es presenta, aquesta instal·lació no té futur.
Subratlla que el Zoo de Barcelona, com tots els zoos d’arreu del món, s’ha de
modernitzar, de manera que s’han de destinar recursos a investigació, recuperació i
introducció d’espècies. Per potenciar aquestes línies, afegeix, no s’ha de reduir tant el
nombre d’espècies que hi ha al zoo fins a convertir-lo en quelcom simbòlic. Així, doncs,
augura que l’oferta que es proposa no atraurà més visitants, sinó al contrari, perquè
podran trobar equipaments similars arreu del territori de Catalunya, tot i que potser
en espais més reduïts.
Finalment, insisteix que aprovar aquesta modificació de l’ordenança implica posar fi al
zoo i torna a reclamar que es deixi l’expedient damunt la taula perquè el nou Govern
prengui les decisions oportunes, parlant amb el patronat de la fundació i amb els
treballadors, que són els experts en aquestes qüestions, per comptes de fer-ho amb
amics o plataformes que formen part de les amistats perilloses de l’alcaldessa i que
proposen un projecte de futur que no representa cap futur per al Zoo de Barcelona.
El Sr. CASAS proposa dos punts per treballar conjuntament amb el Govern, la inversió
que s’hauria d’incloure en els pressupostos i la gestió del Zoo de Barcelona.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Esquerra
Republicana de Catalunya, contrari de Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit
Popular i reserva de vot de Demòcrata, Ciutadans, CUP, regidor Gerard Ardanuy i Mata
i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges.
22. –

(17SD0332NT) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació
pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança sobre Protecció, la
Tinença i la Venda d’animals, aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en
sessió de 25 de juliol de 2014, en el sentit d’incorporar l'article 33.bis, que té per
objecte regular el Parc Zoològic de Barcelona, promoguda per la Plataforma Zoo XXI,
en els termes que consten en l’informe de la Direcció de Serveis dels Animals.
APROVAR definitivament l'esmentada modificació de l’Ordenança, d’acord amb el text
articulat que consta a l’expedient. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la
Província, a la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als
interessats als efectes oportuns.

(Tractat conjuntament amb el punt 21)
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Esquerra
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Republicana de Catalunya, contrari de Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Partit Popular i reserva de vot de Demòcrata, CUP, regidor Gerard Ardanuy i Mata i
regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges.
23. –

(00184-02-18, 00187-05-19, 00188-09-19 i 00191-03-1) APROVAR la incorporació al
Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels
següents exemplars, els quals, per les seves característiques peculiars de bellesa,
raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, d’unes noves fitxes,
corresponents als següents arbres: - Tipuana tipu, ubicat a la Plaça de Carles Buïgas, al
Districte de Sants – Montjuïc, Número d’expedient 00191-03-19. Araucaria
cunninghamii, ubicat als Jardins de la Tamarita, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi,
Número d’expedient 00187-05-19. - Cocculus laurifolius, ubicat als Jardins del Palau
Robert del Districte de l’Eixample, Número d’expedient 00184-02-18. - Cedrus libani,
ubicats als terrenys de les antigues casernes militars de Sant Andreu, ubicats al carrer
de Fernando Pessoa, 59, al Districte de Sant Andreu, Número d’expedient 00188-0919. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
El Sr. XIMENO es posa a disposició dels grups municipals per aclarir els dubtes que
tinguin sobre aquest punt.

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups municipals i dels
regidors Gerard Ardanuy i Mata i Juanjo Puigcorbé Benaiges.
24. –

(19SD0038CO) APROVAR el preacord/acord de Conveni Col·lectiu, incloent l’acord
d’estructura i Relació de Llocs de Treball, de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, aprovat inicialment pel Consell d’Administració de Parcs i Jardins el 25 de
març de 2019 i subscrit el 27 de març de 2019 entre la representació del Comitè
d’Empresa i la representació de Parcs i Jardins. RATIFICAR els efectes produïts pel
Conveni des de la seva signatura. TRAMITAR per part de l’òrgan gestor el seu registre,
publicació i dipòsit davant dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i
Coneixement. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
El Sr. XIMENO comenta que hi ha hagut un acord sobre el conveni, sobre el qual s’ha
informat el Consell d’Administració de Parcs i Jardins, i, tal com és preceptiu, el
presenten a la comissió per dictaminar. Afegeix que l’acord és molt majoritari i és
l’últim pas que es fa en aquest institut municipal per incrementar el personal en 101
treballadors, en el marc del pla estratègic de gestió, el programa Enfortim. D’aquesta
manera, conclou, queda tancat el conveni.
El Sr. ALONSO manifesta que el Grup de Ciutadans és conscient de les dificultats que hi
ha hagut en la negociació d’aquest conveni col·lectiu. No sap si és el millor conveni
possible però, en tot cas, opina que és millor un mal acord que un conflicte. Espera,
doncs, que aquest conveni resolgui el conflicte que hi ha actualment a Parcs i Jardins, i
anuncia el vot favorable del seu grup.
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El Sr. CORONAS creu que els grups municipals tenen la responsabilitat de respectar els
acords i, per tant, anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana.
El Sr. MÒDOL espera que aquest conveni col·lectiu pugui resoldre algunes de les
friccions que semblava que hi havia entre els treballadors i l’Institut Municipal de Parcs
i Jardins. Creu que el conveni i la relació de llocs de treball permetran dotar de més
transparència la política retributiva d’aquesta empresa pública, tal com esgrimien els
treballadors i el Grup Socialista, i que va motivar algunes de les queixes. Per tant,
anuncia el vot favorable del seu grup.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Ciutadans,
Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, CUP, regidor
Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges, abstenció de Partit
Popular i reserva de vot de Demòcrata.
25. –

(EM 2019-04/14) ACORDAR, a l’empara de l’article 368 del Text Refós de la Llei de
Societats de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (en
endavant TRLSC), la dissolució de la “Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística
SA”, que passarà a denominar-se “Barcelona Gestió Urbanística, SA, en liquidació”.
ACORDAR deixar sense efecte el paràgraf tercer l’article 28 dels Estatuts Socials de la
“Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística S.A.” el qual disposa que en cas de
dissolució la liquidació quedarà a càrrec dels administradors. CESSAR, de conformitat a
l’article 374.1 del TRLSC els/les membres del Consell d’Administració, la secretària no
consellera i el director general, aprovant la seva gestió de tots ells. REVOCAR, en
particular, les facultats conferides mitjançant escriptures públiques atorgades davant
el Notari de Barcelona, Sr. Ildefonso Sánchez Prat en dates 26 d’octubre de 2012 sota
el número 2295 del seu protocol i 21 de gener de 2016, sota el número 117 del seu
protocol, així com l’escriptura d’apoderament per a plets atorgada en data 20
d’octubre de 2010 davant el notari de Barcelona Sr. Pedro Lecuona Ortuzar, sota el
número 2081. NOMENAR liquidadora de la societat “Barcelona Gestió Urbanística, SA,
en liquidació” la Sra. Aurora Lopez Corduente, amb les facultats previstes a l’article 375
i concordants del TRLSC. APROVAR l’inventari i el balanç de la societat referenciat a la
data de 26 d’abril de 2019 com a data de dissolució. APROVAR la simultània i
immediata liquidació, amb el corresponent informe que consta a l’expedient.
APROVAR el balanç final de liquidació. APROVAR la quota de liquidació xifrada en
1.623.636,69 euros tal i com resulta del balanç final de liquidació, i satisfer-la en
efectiu a l’Ajuntament de Barcelona com soci únic de la societat. DECLARAR la
successió universal de l’Institut Municipal d’Urbanisme, ens instrumental de gestió
directa de l’Ajuntament de Barcelona, en els drets i obligacions de la societat municipal
“Barcelona Gestió Urbanística, SA, en liquidació”, en coherència amb l’acord de la
Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017, que atribueix a l’Institut Municipal
d’Urbanisme totes les tasques que fins aleshores desenvolupava la Societat Municipal
Barcelona Gestió Urbanística, SA, així com la de subrogació dels recursos humans i
materials de dita mercantil.
La Sra. LÓPEZ exposa que, per acord de la Comissió de Govern de gener de 2017, es va
iniciar la reorganització dels serveis i activitats d’urbanisme i habitatge que
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desenvolupaven l’Institut Municipal d’Urbanisme i Bagursa, amb la finalitat de
racionalitzar-ne l’organització administrativa i millorar l’eficàcia de les prestacions i
l’eficiència en l’assignació dels recursos públics que s’hi destinen. Afegeix que aquest
acord preveia l’assignació al Patronat Municipal de l’Habitatge, en aquest moment
institut, de les tasques que desenvolupava Bagursa en matèria d’habitatge, la
transformació de l’Institut Municipal d’Urbanisme en entitat pública empresarial,
l’assignació a l’IMU EPE de les tasques que desenvolupava Bagursa en matèria
d’urbanisme i la dissolució i liquidació de Bagursa, mesura que es portarà a aprovació
al proper Plenari del Consell Municipal. Indica que aquesta reorganització finalitzarà
amb aquesta dissolució i liquidació de la societat.
A continuació, assenyala que des de gener de 2018 Bagursa ha estat inactiva i que tot
el seu personal va ser transferit o subrogat a l’IMH i a l’IMU. En aquest moment, doncs,
aquesta empresa només té capital social i reserves, i no té deutes ni personal. Per tant,
manifesta que es pot procedir a la dissolució i liquidació simultànies de la societat. A
tal fi, es nomena com a liquidadora la Sra. Aurora López per poder realitzar tots els
actes necessaris per inscriure la liquidació en el Registre mercantil, i s’aproven
l’inventari i el balanç de la societat amb data 3 de maig, amb un passiu d’1,6 milions
d’euros en capital i reserves, i un actiu pel mateix import.
El Sr. MARTÍ anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata. Apunta que aquesta mesura
és un formalisme administratiu i assenyala que en tot aquest procés de reordenació el
seu grup ha estat en contacte amb el Govern municipal, concretament amb els
responsables d’Habitatge i d’Urbanisme, i creu que la feina que s’ha fet justifica el
sentit del seu vot. Creu que el pròxim Govern podrà començar una nova etapa amb
aquesta organització.
El Sr. CORONAS anuncia la reserva de vot del Grup d'Esquerra Republicana. Recorda
que quan es va parlar de la nova contracta de residus i neteja va sorgir la possibilitat
de reconvertir aquesta empresa en una empresa de gestió urbana de residus, la qual
fins i tot podria mantenir les sigles Bagursa, Barcelona Gestió Urbana de Residus.
Considera que si ara es dissol es perd l’oportunitat de reconvertir aquesta empres en
un altre organisme important per a l’Ajuntament de Barcelona, sobre el qual es podria
fer control i seguiment. En aquest sentit, remarca l’existència de Barcelona Cicle de
l’Aigua i d’altres empreses públiques que es dediquen a impulsar aquest tipus de
polítiques. El seu grup, doncs, no té gaire clar que aquesta dissolució sigui pertinent,
especialment al final del mandat, mesura que hipoteca possibles decisions d’un nou
govern. Insisteix que reserven el vot perquè voldrien continuar parlant d’aquest tema
amb el Govern fins a la celebració del Plenari.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, CUP, regidor Gerard
Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de vot d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
26. –

(18PL16644) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic de reordenació i de
Millora Urbana del recinte de Mercabarna; promogut per Mercados de
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Abastecimientos de Barcelona S.A. (Mercabarna).
El Sr. MONTANER exposa que aquesta modificació del Pla urbanístic del recinte de
Mercabarna es va aprovar inicialment el dia 31 de gener de 2019 i adapta els usos
previstos inicialment, que han quedat desfasats, a partir de la modificació del Pla
general metropolità aprovada recentment, que retornava la diversitat d’usos propis de
la zona 22a, específica de la Zona Franca. Comenta que es mantenen els usos i la
situació del mercat de la fruita i verdures, i s’amplia amb usos complementaris i
culturals, de manera que es millora la viabilitat interna de funcionament de les
diferents àrees.
La Sra. RECASENS considera que en aquest punt hi ha una certa confusió perquè el
president de Mercabarna és el Sr. Colom. No entén, doncs, que aquest punt, que ha
estat aprovat en el Consell d’Administració d’aquest organisme, l’exposi el Sr.
Montaner quan el Sr. Colom és present a la sala. Troba, doncs, que aquesta situació és
sorprenent i surrealista.
En qualsevol cas, considera que aquesta qüestió és molt important perquè es tracta
del Pla especial de Mercabarna, que fa molts anys que havia quedat desfasat. En
aquest sentit, indica que aquell pla plantejava una sèrie de qualificacions urbanístiques
però Mercabarna ha estat una realitat dinàmica molt potent, que ha anat canviant, i
per tant calia adequar el pla urbanístic als canvis que s’han anat produint, com ara tot
allò relatiu al mercat de la flor, als espais que ocupava Makro o a la mobilitat de
Mercabarna, entre altres. Suposa, doncs, que el Sr. Colom deu estar orgullós.
El Sr. SIERRA comenta que no ha intervingut el president de Mercabarna, que pel Grup
Demòcrata tampoc no ho ha fet qui ho havia de fer, de manera que, amb el permís del
Sr. Blanco, en nom del Grup de Ciutadans intervindrà ell mateix. Anuncia el vot
favorable del seu grup, tal com ja varen fer al consell d’administració de l’empresa.
Tanmateix, assenyala que al llarg de tot el mandat s’ha arrossegat el dubte sobre el
futur de l’escorxador de Mercabarna. Està segur que aquesta qüestió es podrà
resoldre durant el pròxim mandat amb un govern diferent.
La Sra. LÓPEZ informa que, tal com ja havien advertit prèviament, encara manca
l’informe d’Aviació Civil. Espera que aquest informe arribi abans de la celebració del
Plenari perquè, en cas contrari, aquest punt s’hauria de retirar de l’ordre del dia.
El Sr. COLOM aclareix que aquest expedient es tramitava a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat, i per aquesta raó en nom del Govern han intervingut les
persones que ho han fet, tal com ha passat amb diversos grups municipals. Com s’ha
dit, aquesta qüestió ja s’havia tractat al Consell d’Administració de Mercabarna i la
majoria dels grups municipals havia aprovat la mesura. En qualsevol cas, considera que
amb aquesta aprovació definitiva es fa un avanç important per regularitzar els usos a
l’espai que ocupa Mercabarna. Pel que fa a l’escorxador, remarca que el Govern actual
hi ha treballat intensament i està segur que el pròxim Govern el dirigirà el seu grup i
resoldrà la situació.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
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Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
CUP, regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de
vot de Partit Popular.
Districte de Nou Barris i Sant Martí
27. –

(18PL16634) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità del sector Prim;
d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència l’informe de la
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació
s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit
d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de
Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de
motivació s’incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
El Sr. MONTANER exposa que aquesta modificació és important per a la ciutat, per al
districte de Sant Martí i també del de Sant Andreu. Recorda que la MPGM de 2010 va
ser anul·lada i durant el mandat present s’ha fet un procés per poder tenir un pla
urbanístic per a aquest sector, que en aquest moment té principalment un ús
industrial i de transports, per tal de convertir-lo en una àrea de gran vitalitat de la
ciutat, al costat de l’estació de la Sagrera. Així, apunta que es va fer un procés
participatiu molt intens i un concurs públic d’idees, que va guanyar l’equip Forgas
Arquitectes, que ha redactat el projecte juntament amb la Direcció d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona i altres organismes. Afirma que el resultat és molt
interessant, es mantindrà la masia de can Riera, els entorns i la topografia es tracten
millor, s’hi projecta un eix verd central, també es planteja fer-hi nou equipaments
públics per reforçar aquesta àrea i tot l’entorn del barri de la Verneda. A més a més,
dels 3.550 habitatges que s’hi poden arribar a construir, destaca que el 54 % seran
assequibles amb diversos règims, com lloguer, general, dotacional, entre altres, i
solament el 46 % es destinaran al mercat lliure.
El Sr. CIURANA anuncia la reserva de vot del Grup Demòcrata i acabarà de fixar la
posició definitiva durant els propers dies.
El Sr. BLANCO anuncia la reserva de vot del Grup de Ciutadans, atès que s’hi han
presentat moltes al·legacions i volen examinar la resposta que hi ha donat el Govern.
Destaca que una de les al·legacions demanava que el període d’informació pública
d’un mes s’ampliés quinze dies mes, petició que considera raonable perquè no hi ha
gaire urgència per aprovar aquest expedient. Aquesta ampliació, afegeix, permetria
que els grups municipals poguessin examinar aquest projecte. Ajorna, doncs, la decisió
sobre el sentit del vot fins a la celebració del Plenari.
El Sr. CORONAS recorda que en el debat de l’aprovació inicial d’aquest expedient el
Grup d'Esquerra Republicana ja va advertir que l’antiga proposta no era la millor i
considera que la que es fa ara no millora substancialment l’anterior. Per aquesta raó,
anuncia l’abstenció del seu grup.
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A continuació, apunta que el projecte anterior intentava reproduir la trama de
l’eixample i permetia una major permeabilitat cap al parc. Pel que fa a la nova
proposta, els produeix la sensació d’un urbanisme aïllat, poc barceloní, que tendeix a
concentrar l’edificabilitat al front del parc, mesura que n’accentua la linealitat. Malgrat
que s’intenta que els carrers es connectin millor amb la trama inferior, indica que la
seva configuració impedeix que des del carrer de Santander es pugui veure el parc de
la Sagrera, entre altres aspectes.
Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup.
El Sr. MÒDOL considera que els paràmetres de la modificació són correctes, però
observa que una part del veïnat reclama més temps per estudiar el projecte. Per
aquesta raó, anuncia la reserva de vot del Grup Socialista.
El Sr. MONTANER espera poder convèncer els grups municipals perquè finalment hi
votin favorablement perquè al Govern li interessa que es pugui aprovar aquesta
mesura. Comenta que s’hi han presentat cinc al·legacions i, per tant, no en són gaires.
A més a més, subratlla que totes ells s’han estimat en part.
Finalment, replica al Sr. Coronas que poden continuar el debat, però creu que la
proposta és molt més permeable que la que hi havia l’any 2010, la qual contemplava
un desnivell enorme amb el carrer de Santander. Indica que el parc de la Sagrera és
elevat perquè és un calaix i, per tant, no creu que siguin pertinents les consideracions
sobre la seva visibilitat. D’altra banda, no està d’acord que aquest projecte sigui poc
barceloní perquè la majoria d’arquitectes que hi intervenen són de la ciutat. Pregunta,
doncs, si aquest adjectiu només es pot atribuir a les illes tipus Cerdà. En tot cas, el
Govern considera que aquest projecte sí que té una essència ben barcelonina.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i regidor Juanjo
Puigcorbé Benaiges, abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya i reserva de vot de
Demòcrata, Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, CUP i
regidor Gerard Ardanuy i Mata.
Districte de Ciutat Vella
28. –

(18PL16636) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l'ampliació d'un local comercial
de venda de roba confeccionada superior a 2.500 metres quadrats d'acord amb el
PECNAB, situat al carrer Pelai 54; promogut per C&A Modas SLU.
El Sr. MONTANER exposa que la botiga C&A ocupa l’espai de l’antic magatzem El Siglo i
amb aquest pla que es porta a aprovació es pretén que es pugui obrir al públic una
part de la tercera planta d’aquest edifici com a espai comercial.
La Sra. RECASENS pregunta al Sr. Colom si s’està aprovant un increment de metres
quadrats comercials i quin és aquest increment. En segon lloc, pregunta quant de
temps falta perquè aquest pla s’aprovi per silenci administratiu i si això és imminent.
Finalment, anuncia la reserva de vot del Grup Demòcrata. Puntualitza que s’ha referit
al Sr. Colom perquè és el regidor de Comerç.
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La Sra. LÓPEZ informa que l’ampliació de sostre és de 609 metres quadrats, que és
l’espai que ocupa la tercera planta, actualment destinada a magatzem i oficines. Pel
que fa al termini perquè aquesta mesura s’aprovi per silenci administratiu, venç el dia
2 de maig. Puntualitza que inicialment s’havia previst aprovar aquesta mesura al
Plenari del mes d’abril però s’ha modificat la data.
La Sra. RECASENS constata que es produeix un increment de superfície comercial i
també que aquesta mesura estava a punt d’aprovar-se per silenci administratiu, però
s’ha presentat a la comissió a darrera hora.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Ciutadans, Partit
dels Socialistes de Catalunya, regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé
Benaiges i reserva de vot de Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit
Popular i CUP.
Districte de Sants-Montjuïc
29. –

(18PL16632) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament
docent situat al passeig de l'Exposició 5-23, al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa
municipal, a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona.
El Sr. MONTANER exposa que aquest equipament docent serà operat pel Consorci
d’Educació de Barcelona. Recorda que el pla es va aprovar inicialment el dia 28 de
febrer de 2019 i no s’hi han presentat al·legacions. També indica que es manté la
qualificació d’equipament 7a en aquesta parcel·la de propietat municipal. Finalment,
comenta que l’objectiu d’aquest pla especial urbanístic és ordenar l’ampliació i
redistribució dels espais de l’escola fins a un sostre públic de 4.224 metres quadrats,
d’acord amb les necessitats del programa d’aquesta escola.

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups Municipals i dels
regidors Gerard Ardanuy i Mata i Juanjo Puigcorbé Benaiges.
Districte de Gràcia
30. –

(18PL16630) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació
de l'equipament situat al viaducte de Vallcarca 4-6, Districte de Gràcia; d’iniciativa
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.
El Sr. MONTANER exposa que aquest PEMU parteix de la transformació urbanística de
l’àrea del viaducte de Vallcarca. Amb aquest tràmit es fa l’aprovació definitiva de la
mesura que es va aprovar inicialment el dia 31 de gener de 2019 i assenyala que no
s’hi han presentat al·legacions. L’objectiu d’aquest pla, afegeix, és regular l’ampliació
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d’un futur equipament com a nou casal de barri en l’antic Consolat del barri de
Vallcarca, un edifici catalogat que té 750 metres quadrats de sostre.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
CUP, regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i reserva de
vot de Partit Popular.
Districte d’Horta-Guinardó
31. –

(19PL16680) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit
Llobregós - Can Mateu; d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient
i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord i TRAMETRE l’expedient a la
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
El Sr. MONTANER apunta que l’aprovació inicial d’aquesta proposta es va fer el dia 13
de febrer de 2019 i no s’hi han presentat al·legacions. Informa que el sostre urbanístic
per a habitatge plurifamiliar és de gairebé 4.000 metres quadrats i s’hi podran
construir 48 habitatges, 15 dels quals seran de protecció oficial.
El Sr. MARTÍ anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata. Vol posar èmfasi en
l’aportació del promotor, que ha permès que aquesta promoció sigui molt positiva des
del punt de vista dels interessos generals. En aquest sentit, indica que no es tractava
d’un sòl urbanitzat no consolidat i, per tant, no hi havia l’obligació d’aplicar la
modificació recent del PGM per destinar el 30 % dels habitatges a HPO. La ciutat,
doncs, guanya aquest percentatge d’HPO en aquesta promoció. Felicita, doncs, el
Govern i especialment l’empresa promotora, que ha fet factible aquesta operació.
El Sr. CORONAS anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana perquè creu
que amb el canvi d’emplaçament dels edificis l’entorn del carrer d’Aiguafreda queda
més preservat. En aquest cas, ironitza, no dirà que el projecte sigui més barceloní però
sí més hortenc.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
CUP, regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i abstenció de
Partit Popular.
Districte de Nou Barris
32. –

(19PL16681) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana dels
equipaments comunitaris situats a l’entorn de la Masia de Can Valent i modificació
puntual de la fitxa de patrimoni de l’element número 2889 del Pla Especial de
protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l’àmbit del Districte
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de Nou Barris, d’iniciativa municipal.
El Sr. MONTANER exposa que aquest pla especial urbanístic, que s’emmarca en el
districte de Nou Barris, es va aprovar inicialment el 31 de gener de 2019 i no s’hi han
presentat al·legacions. Té l’objectiu de regular un nou tanatori privat, amb un projecte
dels arquitectes Roig i Batlle, relacionat amb el cementiri de Sant Andreu i l’avinguda
de Rio de Janeiro. Assenyala que aquest projecte permet mantenir la Masia de Can
Valent, catalogada per a usos administratius públics i que té una superfície de sostre
de 672 metres quadrats.
La Sra. RECASENS comenta que, malgrat que el regidor Badia hi sigui present, no farà
un debat sobre serveis funeraris, tot i que s’està aprovant la possibilitat de construir
un tanatori. El Grup Demòcrata vol saber si el Govern ha parlat amb els veïns del barri
de Porta sobre aquest projecte i si hi ha consens perquè, tot i que el seu grup veu
positiu que es faci un equipament d’aquest tipus, va tenir una experiència negativa pel
que fa a la participació veïnal quan es va projectar una zona d’esbarjo per a gossos a
Can Dragó.
En segon lloc, assenyala que aquesta operació contemplava un intercanvi entre
l’empresa Áltima i l’ajuntament, el qual cedeix sòl a Can Valent a canvi de l’antic camp
del CF Damm, que pertany a aquella empresa. Amb aquest intercanvi, afegeix, es
preveia que l’ajuntament compensés econòmicament l’empresa per la diferència de
metres quadrats entre els dos solars. Vol saber, doncs, si aquest acord econòmic està
tancat, perquè quan ho varen preguntar al Plenari del Districte de Nou Barris del mes
de març el Govern no va saber respondre.
El Sr. MÒDOL creu que aquest projecte s’integra correctament en el seu entorn, i atès
que no li consta que s’hi hagin presentat al·legacions, anuncia el vot favorable del Grup
Socialista.
La Sra. LÓPEZ respon que l’antic camp del CF Damm és una finca de 6.384 metres
quadrats i la finca que es permutarà, i que confronta amb l’avinguda de Rio de Janeiro,
en té al voltant de 1.300, un diferencial important de superfície que s’ha valorat en
1,12 milions d’euros, que es pagaran en un termini de quatre anys. Puntualitza que hi
ha prevista una dotació econòmica per poder fer aquesta permuta de sòls.
La Sra. RECASENS entén, doncs, que l’ajuntament pagarà a Áltima aquests 1,12 milions
d’euros.
La Sra. LÓPEZ afegeix que ella mateixa va assistir a una reunió informativa amb les
associacions de veïns de l’entorn, molt al principi del projecte, i creu que se n’ha fet
alguna altra.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Ciutadans, Partit
dels Socialistes de Catalunya, regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé
Benaiges i reserva de vot de Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit
Popular i CUP.
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III) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
33. –

(12/07) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió de la
gestió de l'Escola Municipal de Música Nou Barris per al proper curs escolar 20192020, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic i de conformitat amb la clàusula 4a. del plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel Director de Centres
Educatius Municipals de 7 de març de 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de
l’entitat adjudicatària, Fundació Pro Escola de Música La Guineu, amb NIF núm.
G59052993, la despesa per un import total de 408.676,14 euros, import exempt d’IVA,
amb càrrec a la partida 48980 32811 0001 dels pressupostos de 2019 i 2020, d’acord
amb el següent desglossament: l’import de 163.470,46 euros a càrrec del pressupost
2019 i l’import de 245.205,68 euros a càrrec del pressupost de 2020, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades
d’aquest contracte en l’exercici corresponent. DECLARAR la vigència de la garantia
dipositada per a fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant
l'execució de la pròrroga.

(Es tracta conjuntament amb el punt 34)
La Sra. ANDREU exposa que aquesta proposta consisteix a prorrogar el contracte de
gestió de l’Escola Municipal de Música de Nou Barris, que tenia una vigència inicial de
deu cursos escolars, amb la possibilitat de pròrroga de deu cursos més. En aquest
moment es faria la segona pròrroga, per un curs escolar més, per un import de
408.676 euros.
El Sr. CIURANA demana que es tractin els punts 33 i 34 de l’ordre del dia, atès que són
semblants, petició a la qual la presidenta accedeix.
A continuació, lamenta que no hi hagi presents els responsables sectorials del Govern.
Per tant, no sap si ha de tornar a proposar que se suspengui el tractament d’aquests
punts fins que els tinents d’alcalde responsables d’aquestes àrees arribin. En tot cas, i
malgrat el respecte que li mereix la Sra. Andreu, manifesta que aquestes qüestions les
hauria de debatre amb la tinent d’alcalde Ortiz, amb el comissionat d’Educació, amb el
tinent d’alcalde Asens o amb el comissionat de Cultura. Constata, doncs, que el Govern
no ha complert el compromís que havia explicitat i demana que la presidenta consideri
què s’ha de fer amb aquesta qüestió.
El Sr. COLOM matisa que han donat garanties que hi hauria present un regidor de cada
una de les àrees i apunta que el Sr. Montaner és regidor d’una d’aquestes àrees i
participarà en tots els debats polítics que calgui. En tot cas, remarca que el Govern té
la potestat de triar quin és el regidor que ha d’intervenir en cada moment.
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El Sr. CIURANA comenta, irònicament, que el Sr. Montaner és expert en escoles de
música i educació, i una persona de reconegut prestigi en aquest sector. Sigui com
sigui, anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata, però recorda que la Sra. Ortiz, el
Sr. Asens, la Sra. Pin i la Sra. Colau qualificaven de privatització dels recursos públics les
concessions d’escoles de música municipals a entitats o a empreses, tal com es deia en
el programa electoral de Barcelona en Comú. Per tant, constata que amb aquesta
mesura el Govern municipal prorroga la privatització de recursos públics, segons la
terminologia i la demagògia d’aquest grup. Lamenta que el Sr. Montaner hagi de sentir
aquestes paraules perquè els destinataris haurien de ser la Sra. Ortiz o el Sr. Asens. En
tot cas, el seu grup no creu que aquestes mesures siguin cap mena de privatització,
sinó simplement una gestió eficaç i en el territori dels recursos públics.
La Sra. BARCELÓ manifesta la seva sorpresa perquè en aquests punts no hi ha presents
ni tan sols els comissionats, situació que qualifica d’increïble quan tot just fa unes
hores que el Govern parlava de la responsabilitat que han de tenir els regidors.
Tanmateix, anuncia per responsabilitat el vot favorable del Grup de Ciutadans a
ambdós punts i celebra que el Govern se sumi a impulsar la col·laboració
publicoprivada que tant havien criticat. Remarca que per fer possible que els menors
de la ciutat puguin accedir a les escoles de música cal recórrer a aquest tipus de gestió.
La Sra. BENEDÍ anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana. Tanmateix,
comenta que aquests casos generen incertesa o intranquil·litat a l’empresa que fa la
gestió d’aquests equipaments perquè les pròrrogues anuals dificulten la consolidació
dels projectes educatius dels centres.
La Sra. ANDRÉS anuncia el vot favorable del Grup Socialista a ambdues propostes i se
suma a la consideració que acaba de fer la Sra. Benedí, perquè creu que les empreses
han de poder treballar amb previsió i amb programes que tinguin un cert recorregut.
Aprofita l’avinentesa per elogiar la Fundació la Guineu, que és l’entitat que gestiona
l’Escola de Música Municipal de Nou Barris, perquè considera que ho fa d’una manera
excel·lent i ha aconseguit que aquest equipament sigui conegut i reconegut a tot
Barcelona i fins i tot a fora de la ciutat.
La Sra. ANDREU respon que en aquests moments hi ha tres escoles de música amb
gestió indirecta, amb diferents tipus de contractes, de vigències i de pròrrogues.
Manifesta que el Govern té la voluntat que, de cara al proper concurs, hi hagi
uniformitat en tots aquests contractes.
D’altra banda, recorda que temps enrere es va aprovar una mesura d’Educació i
Cultura en la qual es plantejava la necessitat de tendir cap a uns equipaments on
l’aspecte artístic fos més plural i que no es limités a la música. Assenyala que en les
properes contractacions tindran l’oportunitat de plantejar aquesta qüestió, perquè
s’analitzarà quin canvi han d’experimentar aquestes escoles per adequar-se a aquesta
mesura.
En conclusió, assenyala que aquests són els dos motius pels quals s’ha fet aquesta
pròrroga només per un any. A més a més, recorda que aproximadament un any enrere
es va fer la pròrroga del contracte de Can Fargues amb els mateixos objectius.
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Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, regidor Gerard Ardanuy i
Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i abstenció de CUP.
APROVADA
34. –

(210/10 ) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió de
la gestió de l'Escola Municipal de Música Can Ponsic per al proper curs escolar 20192020, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic i de conformitat amb la clàusula 4a. del plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel Director de Centres
Educatius Municipals de 27 de febrer de 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de
l’entitat adjudicatària, L'Arc Taller de Música, Fundació Privada, amb NIF núm. G60073186, la despesa per un import total de 417.280,95 euros, import exempt d’IVA,
amb càrrec a la partida 48980 32811 0001 dels pressupostos de 2019 i 2020, d’acord
amb el següent desglossament: l’import de 166.912,38 euros a càrrec del pressupost
2019 i l’import de 250.368,57 euros a càrrec del pressupost de 2020, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades
d’aquest contracte en l’exercici corresponent. DECLARAR la vigència de la garantia
dipositada per a fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant
l'execució de la pròrroga.

(Tractat conjuntament amb el punt 33)
Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, regidor Gerard Ardanuy i
Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i abstenció de CUP.
APROVADA
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
35. –

(01 OOFF2019) DECLARAR d’utilitat municipal les instal·lacions esportives municipals
de: CEM Parc de la Ciutadella, CEM Sant Sebastià; Camp municipal de Softbol, Estadi
municipal d’atletisme Joan Serrahima, Camp municipal d’Agility, Pavelló poliesportiu
municipal El Carmel, Pistes municipals tennis i pàdel Bon Pastor, CEM Claror, CEM
Sagrada Família, CEM Perill, Centre municipal Tennis Vall d’Hebron, CEM Turó de la
Peira, d’acord amb els informes i dictàmens que consten a l’expedient, als efectes del
que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora de l’Impost de Béns
Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’IBI
corresponent a l’exercici 2019 i successius. I DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.
El Sr. AYALA exposa que amb aquesta mesura es proposa declarar d’utilitat municipal
dotze instal·lacions esportives. Recorda que al llarg del mandat s’ha anat fent aquesta
declaració per a diferents instal·lacions municipals, però aquestes dotze quedaven
pendents. L’objectiu d’aquesta declaració és que aquests equipaments obtinguin el 95
% de la bonificació de l’IBI.
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La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata i pregunta si aquestes
són les darreres instal·lacions a les quals s’aplica aquesta declaració.
La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista perquè amb aquesta
mesura es posa fi a una anomalia històrica que provocava un tracte diferent entre les
instal·lacions esportives municipals. Apunta que aquelles que gestionava directament
l’ajuntament i eren de titularitat pròpia no pagaven IBI, mentre que quan la gestió es
feia mitjançant concessió estaven subjectes al pagament aquest impost. Recorda que
durant molts anys l’únic que es podia fer era subvencionar aquest IBI, però des de
2013 la llei va permetre que, mitjançant la declaració d’utilitat pública, es pogués
bonificar el 95 % de l’IBI. Celebra, doncs, que aquestes dotze instal·lacions siguin
declarades d’interès municipal, si bé critica la lentitud del Govern a prendre aquestes
mesures perquè han transcorregut sis anys des de 2013.
La Sra. REGUANT anuncia l’abstenció del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona perquè,
malgrat que consideren positiu que es faci aquesta declaració d’utilitat municipal,
indica que el següent pas hauria de ser fer la gestió directa d’aquests equipaments. En
tot cas, entén que es corregeix una anomalia històrica, raó per la qual justifica el sentit
del seu vot.

Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, regidor Gerard Ardanuy i
Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i abstenció de CUP.
APROVADA
36. –

(DP-2018-27272) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Gran de Sant Andreu núm. 343 amb el núm. del
codi d’activitat 150, formulada pel senyor Jose Rodríguez Garcia i, en conseqüència,
DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del
quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap
classe a favor del titular de la concessió.

(Es tracta conjuntament amb el punt 37 )
El Sr. AYALA exposa que en aquests dos punts es proposa acceptar la renúncia a la
concessió d’ús privatiu de domini públic de dos quioscos, com lamentablement han
hagut de fer altres vegades. Apunta que hi ha moltes persones que gestionen els
quioscos i, per tant, és normal que hi hagi d’haver molts canvis de concessionaris, i
comenta que quatre de cada cinc concessions es renoven mitjançant les diferents
taules que hi ha per aconseguir nous concessionaris, mentre que una d’aquestes cinc
no troba cap candidat per continuar el negoci. Lamenta que aquest sigui el cas
d’aquests dos quioscos.
La Sra. RECASENS recorda que durant tot el mandat han debatut amb el Sr. Ayala
sobre aquesta qüestió i, per tant, ja hi estan acostumats. Anuncia, doncs, el vot
favorable del Grup Demòcrata a ambdós punts. Tanmateix, recorda que en una reunió
prèvia el seu grup va preguntar si aquests dos quioscos es traurien a concurs, si es
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traurien de la via pública o si s’oferirien a Benestar Social per fer una prova pilot de
gestió per persones amb discapacitat. Els varen respondre que tot just s’iniciava el
procés per prendre una decisió i que en acabat es presentaria una proposta al consell
de districte, i no ha sentit aquesta explicació en la intervenció del Sr. Ayala.
Per tant, considera que el procediment es fa al revés de com s’hauria de fer, primer
s’accepta la renúncia i després s’estudia què se’n fa. Tot i que reconeix la dificultat de
trobar un futur per a aquestes instal·lacions de la via pública perquè el Govern anterior
també s’hi va trobar, creu que durant el proper mandat algú haurà d’abordar aquesta
situació i decidir què es fa amb els 400 quioscos que hi ha als carrers de Barcelona, en
llocs molt estratègics, i que també necessiten viabilitat econòmica.
La Sra. SENDRA anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana, però en la
mateixa línia d’intervencions anteriors pregunta si hi ha un pla de quioscos, perquè
tenen entès que són equipaments que tenen una concessió fins a l’any 2030, que en
aquest moment és difícil fer viable l’accés a la premsa i a l’espai de comunicació públic,
situació que hauria de preocupar al Govern. En qualsevol cas, opina que aquesta
qüestió s’hauria d’abordar en conjunt i pregunta si aquests espais de la via pública es
tornaran a treure a concurs o si es reciclaran.
La Sra. BALLARÍN anuncia el vot favorable del Grup Socialista, però manifesta la seva
preocupació pel fet que encara no s’hagi elaborat un pla per abordar de manera clara
el futur dels quioscos de Barcelona, perquè formen part de la identitat i de la imatge
de la ciutat, i durant molts anys han fet molt per la cultura i per la convivència. D’altra
banda, demana informació sobre el desenvolupament de la prova pilot amb persones
vulnerables i insisteix a reclamar que s’elabori un pla integral de quioscos.
El Sr. AYALA apunta que els comentaris que ha fet en aquesta intervenció no són
contradictoris amb els que havia fet anteriorment al Grup Demòcrata. Aclareix que
quan una persona comunica que no continuarà amb el negoci i que no el vol traspassar
a ningú, el Govern busca una altra persona per fer aquest traspàs. En cas que no se’n
trobi cap, immediatament s’accepta la renúncia perquè, en cas contrari, hi hauria un
quiosc tancat al qual l’ajuntament li continuaria pagant la publicitat.
Pel que fa al Pla de quioscos, subratlla que ja l’han explicat i que el Grup Socialista en
té tota la informació, fins al màxim nivell de detall, de manera que li ha sorprès el
comentari que acaba de fer la Sra. Ballarín.
En conclusió, assenyala que, tenint en compte el registre i d’acord amb el projecte
d’integració de persones discapacitades, s’ha de decidir si cada quiosc és útil per a
aquest programa o no. En qualsevol cas considera que seria absurd paralitzar
l’acceptació de la renúncia perquè això implicaria unes despeses innecessàries per a
l’ajuntament.

Vot favorable de tots els Grups municipals i dels regidors Gerard Ardanuy i Mata i
Juanjo Puigcorbé Benaiges.
APROVADA
37. –

(DP-2019-27408) ACCEPTAR la renúncia a la concessió de l’ús privatiu de domini públic
municipal del quiosc situat al carrer Comte d’Urgell núm.146 amb el núm. del codi
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d’activitat 316, formulada pel senyor Sergio Albiol Cortes i, en conseqüència,
DECLARAR extingida l’esmentada concessió; i RETORNAR al municipi la possessió del
quiosc i les seves instal·lacions fixes, sense dret a indemnització o compensació de cap
classe a favor del titular de la concessió.

(Tractat conjuntament amb el punt 36)
Vot favorable de tots els Grups municipals i dels regidors Gerard Ardanuy i Mata i
Juanjo Puigcorbé Benaiges.
APROVADA
38. –

(DP-2019-27440) AUTORITZAR a Endesa Distribución Eléctrica SA (CIF B-82846817), la
transmissió a favor de la societat Red Eléctrica de España SAU (CIF A-85309219), del
45,86% de la concessió d’ús privatiu que ostenta la primera societat respecte el subsòl
de la finca municipal ubicada al carrer Valldonzella 14-28, destinada a les instal·lacions
de la subestació anomenada Valldonzella, atorgada per acord de la Comissió de
Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial en sessió de 13 de desembre de 2006, i
per l’acord de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos, en sessió de 20 de setembre de
2007, per tal de donar compliment a les previsions de la Llei 17/2007, de 4 de juliol,
que modificava la Llei 54/1997, de 27 de novembre del Sector Elèctric, i de la Llei
24/2013, de 26 de desembre, Llei del Sector Elèctric, subrogant-se la nova
concessionària en tots i cadascun dels drets i obligacions establerts al Plec de clàusules
reguladores de la concessió aprovat per els esmentats acords.
El Sr. AYALA exposa que amb aquesta proposta, i a sol·licitud d’Endesa, es pretén
complir el mandat de la Llei 54/97 i la modificació que en fa la Llei 17/2007 sobre
divisió entre el negoci de la distribuïdora i el negoci de la comercialitzadora. A causa
d’aquesta normativa, Endesa ha de cedir una part de la concessió de l’ús privatiu del
subsòl, destinat a la subestació Valldonzella, a Red Eléctrica de España. Aclareix que
aquesta transferència no s’ha pogut fer fins que Endesa ho ha sol·licitat i en aquest
moment el principal interessat a aprovar la cessió és l’ajuntament mateix perquè és
imprescindible que aquesta cessió sigui a nom de Red Eléctrica de cara a futures
inversions. A més a més, fins que no es fa aquest pas previ l’ajuntament no té
interlocutor per encarar possibles negociacions.
El Sr. CIURANA mostra sorpresa pel fet que el Govern plantegi aquesta qüestió en
aquest moment, perquè aquesta subestació és la que impedia l’ampliació del CAP del
Raval Nord. Intueix, doncs, que el Govern ha anat endarrerint expressament aquest
tràmit i que constantment ha emès missatges equívocs sobre subestacions.
Seguidament, apunta que aquest pot ser un tema de salut pública i s’hauria d’adreçar
a la Sra. Ortiz, pot ser un tema territorial i s’hauria d’adreçar a la Sra. Pin, també pot
ser un tema de seguretat i s’hauria d’adreçar a la Sra. Colau o al Sr. Recasens. En tot
cas, argumenta que el Govern tenia l’oportunitat de negociar amb Endesa i amb Red
Eléctrica en el moment que pertocava i d’enviar un missatge a la ciutadania per aclarir
si les subestacions són o no són perilloses per a la salut. En cas afirmatiu, afegeix,
s’hauria d’avisar totes aquelles persones que viuen o treballen al costat d’altres
subestacions de la ciutat.
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Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del Grup Demòcrata.
La Sra. BARCELÓ apunta que continuarà la incertesa sobre les subestacions, malgrat
que els grups municipals han demanat reiteradament aquesta informació, sobretot a
la Comissió de Drets Socials i en referència amb una altra subestació, i mai no l’han
obtinguda. Creu que és urgent aclarir aquest aspecte perquè hi ha gent afectada i
volen resoldre aquesta incertesa sobre la salut.
Dit això, anuncia l’abstenció del Grup de Ciutadans.
La Sra. SENDRA també manifesta l’astorament del Grup d'Esquerra Republicana i no
entén que es tracti aquesta qüestió en aquest moment, després de la gran quantitat
de comissions i plenaris en què no s’han donat explicacions. Remarca que aquesta
situació ha creat un gran desconcert al barri del Raval i considera que aquesta qüestió
s’hauria pogut gestionar de manera diferent i cercar alternatives. Per tant, està
perplexa per la frivolitat amb què el Govern fa aquesta proposta, sense cap explicació.
Opina que es podria haver mantingut el CAP allà on era i negociar amb Endesa per
comptes d’aprovar una mesura que no se sap si és perjudicial o no per a la salut.
Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup.
La Sra. BALLARÍN creu que en aquest moment la subestació Valldemosa deu ser de les
més famoses de Barcelona. Opina que s’ha desaprofitat el debat que s’ha produït
durant els darrers mesos sobre el dret a la salut i el dret a la cultura i que es podria
haver aprofundit més sobre els efectes de les subestacions elèctriques, les possibilitats
de trasllat i altres qüestions importants relatives a la informació ciutadana i a la
tranquil·litat de la població. Tanmateix, observa que el Govern es limita a fer un tràmit
obligat per la llei sobre les relacions jurídiques entre dues empreses, qüestió que el
Grup Socialista no té cap problema per aprovar. Constata, però, que una vegada més
s’aprofita la darrera comissió del mandat per regularitzar temes que s’havien d’haver
adequat a la normativa amb anterioritat.
La Sra. REGUANT remarca que aquest tema s’ha reduït a una qüestió simplement
d’adaptació legislativa però que en el fons remet a qüestionar-se’n l’origen. Assenyala
que hi ha una concessió a favor d’Endesa que es traspassa a Red Eléctrica per adaptarla a la legislació, però considera que la pregunta de fons que s’hauria de respondre és
si l’ajuntament vol que hi hagi una subestació elèctrica en aquest indret o no. Atès que
el Grup de la CUP - Capgirem Barcelona no comparteix la lògica de cenyir-se als temes
legals i obviar el fons de la qüestió, anuncia l’abstenció del seu grup.
El Sr. ARDANUY considera que aquest és un tema purament administratiu i de tràmit,
però admet que hi ha un debat que afecta aquesta infraestructura, la qual, d’altra
banda, afirma que és imprescindible per millorar la qualitat de vida al Raval i a una
part important de l’Eixample, perquè es tracta d’una infraestructura clau en la xarxa
elèctrica de la ciutat. Per aquesta raó, anuncia el seu vot favorable.
El Sr. AYALA desmenteix que els grups municipals no tinguin la informació que
demanen perquè assegura que s’ha reunit amb tots, excepte amb la CUP - Capgirem
Barcelona perquè no va poder assistir a la reunió.
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D’altra banda, puntualitza que la sol·licitud d’Endesa es va produir el dia 21 de març de
2019 i insisteix que el Govern no podia impulsar aquesta mesura amb anterioritat
perquè legalment no ho pot fer de pròpia part. Per tant, l’única proposta que fa el
Govern en aquest punt és complir amb aquest tràmit legalment obligatori i assegura
que no hi ha cap canvi en la concessió i que es mantenen exactament les mateixes
condicions que té Endesa en aquests moments.
Finalment, tal com ja va comentar als grups municipals, indica que qualsevol canvi que
es vulgui fer es pot continuar fent després de complir amb aquest tràmit, perquè
aquesta mesura no condiciona de cap manera el que es vulgui fer en el futur amb
aquesta subestació.
El Sr. CIURANA insisteix a preguntar al Govern si creu que les subestacions elèctriques
són segures o si perjudiquen la salut.
El Sr. BADIA comenta que aquesta qüestió s’ha treballat al Departament de Medi
Ambient, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i a l’Agència de Salut Pública de
Catalunya. Afegeix que s’han fet taules amb la Generalitat per analitzar aquesta
qüestió a Barcelona i arreu del país. Assenyala, doncs, que seran els científics i els
professionals de la salut els qui dictaminaran al respecte. De fet, remarca que en
aquest moment ja hi ha molts dictàmens, als quals els regidors tenen accés, que
estableixen que aquestes infraestructures es poden instal·lar.
La Sra. BARCELÓ insisteix que els grups municipals han demanat reiteradament un
informe sobre aquesta qüestió, especialment quan es va produir el debat sobre la
ubicació del CAP del carrer de Valdonzella, i torna a dir que aquest informe no els ha
arribat.

Vot favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i regidor
Gerard Ardanuy i Mata i abstenció de Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit Popular, CUP i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges.
APROVADA
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
39. –

(20184264- L01) ADJUDICAR el contracte núm. 18002394L01 corresponent al Lot1 del
contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4
tot terrenys per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de
contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 1: 15 Furgonetes mixtes),
amb un valor estimat d'1.096.500,00 euros, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l’expedient, a Alphabet España Fleet
Management, SA, amb NIF A91001438, per un import màxim de 798.618,15 euros (IVA
inclòs), d’acord amb la seva proposició que ha estat considerada l’oferta més
avantatjosa. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat de la qual
660.015,00 euros corresponen al preu net i 138.603,15 euros a l’IVA, amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document i tot
subordinant la seva realització al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
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pressupostos municipals. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent a la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat
l’aixecament de la suspensió.

(Es tracta conjuntament amb els punts 40 i 41)
El Sr. RECASENS exposa que els tres punts següents fan referència a l’adjudicació de
dos contractes d’arrendament, per un període de seixanta mesos, de quinze
furgonetes i quatre vehicles tot terreny i es tracta d’una mera reposició de material de
la Guàrdia Urbana. Informa que el valor estimat de l’arrendament era
aproximadament d’un milió d’euros, hi varen concórrer tres licitadors i l’atorgament
final s’ha fet per 800.000 euros aproximadament, de manera que els 200.000 euros
restants han quedat alliberats per la baixa en la licitació.
El Sr. MARTÍ anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata als tres punts perquè
aquesta mesura implica una modernització i actualització, que eren necessàries, dels
recursos de la Guàrdia Urbana. Tanmateix, vol que consti en acta que es fa aquest
tràmit en aquest moment perquè s’havia produït una retallada en el pressupost de
2018, malgrat que el Govern l’anomeni reprogramació. Constata, doncs, que aquesta
mesura es pren amb un any de retard.
El Sr. SIERRA atribueix el retard en l’aprovació d’aquesta mesura a les retallades
pressupostàries que va efectuar el Sr. Pisarello. D’altra banda, indica que en molts
casos els vehicles adquirits per a la Guàrdia Urbana han estat ineficaços perquè són
híbrids i no assoleixen la velocitat necessària per recarregar les bateries. A més a més,
tal com han denunciat els agents, són massa petits i no tenen prou espai per a tot
l’equip i per a ells mateixos. Pregunta, doncs, si per a aquesta adquisició s’ha tingut en
compte l’opinió dels agents, que seran els destinataris d’aquests vehicles.
El Sr. VILLAGRASA anuncia el vot favorable del Grup Popular als tres punts. Atès que
aquesta és la darrera comissió del mandat. D’altra banda, reconeix que el Sr. Recasens
que sempre ha representat el Govern en temes de seguretat a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, actitud que no
han tingut altres membres del Govern ni l’alcaldessa.
El Sr. RECASENS replica al Sr. Sierra que els vehicles híbrids són adaptats a la funció
que tenen i desmenteix que siguin ineficaços perquè les bateries es recarreguen al
final del dia. A més a més, remarca que són més ecològics i gasten menys benzina, tal
com ja havien explicat anteriorment. Tanmateix, admet que no totes les furgonetes i
vehicles tot terreny són híbrids perquè quan aquesta tecnologia no és suficient o no
compleix amb els requisits necessaris no la fan servir, tot i que espera que en el futur
tots els vehicles puguin ser híbrids.
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En segon lloc, respon al portaveu del Grup de Ciutadans que abans de l’adquisició la
Guàrdia Urbana fa les proves pertinents, malgrat que hi pugui haver algun sindicat que
no estigui d’acord amb el resultat.
El Sr. SIERRA comenta que ell mateix ha patrullat amb aquests vehicles amb els seus
companys de la Guàrdia Urbana i que aquesta no és solament una queixa dels
sindicats, sinó de molts agents amb qui ha tingut l’oportunitat de parlar-ne. Tot i així,
anuncia el vot favorable del seu grup als tres punts.
Per acabar, assegura que el pròxim alcalde de Barcelona es desplaçarà amb un vehicle
ecològic, a diferència del que ha fet la Sra. Colau.
El Sr. CORONAS creu que aquesta deu ser la darrera intervenció del mandat que fa el
Sr. Recasens, que de facto ha estat el quaranta-dosè regidor de l’ajuntament, i, per
tant, li agraeix la paciència que ha tingut amb tots els grups i la feina que han pogut fer
junts durant aquest temps.
El Sr. RECASENS dóna les gràcies a tots els grups.

Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, regidor Gerard Ardanuy i
Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i abstenció de CUP.
APROVADA
40. –

(20184264- L02) ADJUDICAR el contracte núm. 18002394L02 corresponent al Lot2 del
contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4
tot terreny per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de
contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 2: Tot terrenys), amb un
valor estimat d'1.096.500,00 euros, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l’expedient, a Alphabet España Fleet Management SA, amb
NIF A91001438, per un import màxim de 259.696,01 euros (IVA inclòs), d’acord amb la
seva proposició que ha estat considerada l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor
de l’adjudicatari l’esmentada quantitat de la qual 214.624,80 € corresponen al preu
net i 45.071,21 euros a l’IVA, amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s’indiquen en aquest mateix document i tot subordinant la seva realització al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent a la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització,
sempre i que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió.

(Tractat conjuntament amb els punts 39 i 41)
Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, regidor Gerard Ardanuy i
Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i abstenció de CUP.
APROVADA
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41. –

(20184264) ALLIBERAR la quantitat de 268.450,84 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 18002394 que té per objecte el subministrament, en
la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4 tot terrenys per a la Guàrdia
Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de contractació pública
sostenible i desglossat en dos lots, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Alphabet
España Fleet Managemaent SA, amb NIF A91001438, i retornar-lo a les partides i
exercicis que s'indiquen en aquest document.

(Tractat conjuntament amb els punts 39 i 40)
Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, regidor Gerard Ardanuy i
Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i abstenció de CUP.
APROVADA
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
42. –

(02-2018LL11026) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres consistents en la construcció de centre docent, Institut d’Educació Secundària
(IES Angeleta Ferrer), de nova planta, amb planta soterrani i semisoterrani amb un
volum de planta baix, altell i dues plantes pis i un altre de 6 plantes pis al número 193195 del carrer Marina, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent per l’any
2018; CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de
la llicència amb número d’expedient 02-2018LL11026, donat que s’ajusta a allò
establert en l’apartat A1 de l’article 7.1A) de l’esmentada ordenança, en tant que les
obres s’executen en terrenys qualificats com a equipament docent d’acord amb la
descripció recollida a l’article 212.1 a) de les Normes Urbanístiques del Pla General
Metropolità, que descriu com a equipament docent “els centres docents, públics o
privats i annexos esportius” , les obres consisteixen en la construcció d’un centre
docent i les promou el Consorci d’Educació de Barcelona, constituït pel Decret 84/2002
de 5 de febrer i definit com ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, creat per millorar la gestió educativa i fer-la més propera a
la ciutadania; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.

(Es tracta conjuntament amb els punts 43 i 44)
La Sra. LÓPEZ indica que les tramitacions com les contingudes als punts 42, 43 i 44 de
l’ordre del habitualment es tracten conjuntament en la comissió. En aquest cas, es fa
referència a les obres per a la construcció de l’Escola Angeleta Ferrer, obres als Lluïsos
de Gràcia i finalment al carrer de Sant Adrià. Atès que s’han donat les explicacions
pertinents a la reunió prèvia, dona aquests tres punts per exposats.

Vot favorable de tots els Grups municipals i dels regidors Gerard Ardanuy i Mata i
Juanjo Puigcorbé Benaiges.
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APROVADA
43. –

(06-2012LL24278) DECLARAR d’especial interès i utilitat municipal les obres realitzades
per Lluïsos de Gràcia a l’empara de la llicència d’obres majors núm. 06-2012LL24278,
autoritzada el 4 d’octubre de 2012 per la Regidora del Districte, consistent en la
rehabilitació integral d’edifici existent entre mitgeres, destinat a equipament, per a
l’adequació dels seus espais, sense increment de l’edificabilitat; segons es descriu al
projecte visat pel COAC el 26 de juliol de 2012 (2012006671) i les modificacions
introduïdes el 28 de setembre de 2012, a la plaça del Nord, 7, de conformitat amb
l’article 7è apartat 1 de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2014 reguladora de l’ICIO; atès que
les obres realitzades consisteixen en la rehabilitació d’un edifici destinat a equipament,
inclòs en els supòsits previstos a l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla
General Metropolità. CONCEDIR a Lluïsos de Gràcia una bonificació del 65% de la
quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per les obres
realitzades a l’empara de la llicència d’obres majors núm. 06-2012LL24278, essent
l’import abonat per l’ICIO de 10.728,38 euros -ja aplicada la bonificació del 65% sobre
un pressupost de 915.000.00 euros-, donat que es reuneixen les condicions previstes
per l’article 7è apartat 1. A) A1. de la referida Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en
la seva redacció vigent per a l’exercici 2014; atès que aquestes obres varen ser
promogudes directament per una entitat sense ànim de lucre, l’entitat Lluïsos de
Gràcia, una entitat declarada d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya, segons
resolució JUS/140/2009 del 29 de gener i inscrita en el Registre d’Associacions de
Barcelona, Secció 1ª amb el numero 21213, amb data 23 d’octubre de 1998. DONARNE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

(Tractat conjuntament amb els punt 42 i 44)
Vot favorable de tots els Grups municipals i dels regidors Gerard Ardanuy i Mata i
Juanjo Puigcorbé Benaiges.
APROVADA
44. –

(09-2018LL18850 ) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les
obres per a la rehabilitació integral amb canvi d’ús de la nau B del recinte de l’antiga
fàbrica Fabra i Coats per destinar-la a equipament docent (Institut Martí Pous), als
terrenys situats al carrer Sant Adrià número 14-16 i de conformitat amb l’Ordenança
Fiscal 2.1 de l’any 2018, CONCEDIR a Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació
del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada
per la concessió de la llicència, en data 17 d’octubre de 2018 (exp. 09-2018LL18850);
donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es
tracta d’una obra promoguda i executada per iniciativa d’una entitat de caràcter públic
(consorci), per a la rehabilitació integral amb canvi d’ús de la nau B del recinte de
l’antiga fàbrica Fabra i Coats per destinar-la a equipament docent (Institut Martí Pous);
i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

(Tractat conjuntament amb els punt 42 i 43)
Vot favorable de tots els Grups municipals i dels regidors Gerard Ardanuy i Mata i

CCP 4/19

110/163

Juanjo Puigcorbé Benaiges.
APROVADA
La PRESIDENTA obre un torn per plantejar una qüestió d’ordre.
La Sra. RECASENS comenta que a les 13.18 h ha rebut un informe de Secretaria relatiu
al punt sobre la Cambra de Comerç, que ja havien debatut i aprovat. Tot i que l’ha
llegit en diagonal, entén que l’interventor ha fet un informe suspensiu de l’expedient,
que s’hi han incorporat unes esmenes i que s’ha elaborat un nou contracte
d’arrendament amb les esmenes incloses. Pregunta, doncs, si allò que han votat és
aquest text definitiu i és conforme a l’informe de l’interventor, perquè la tramitació
per urgència i la recepció d’aquest correu electrònic quan la votació ja s’havia efectuat
li han plantejat dubtes.
El Sr. MONTANER informa que aquesta tramitació s’ha hagut de fer per urgència
perquè l’interventor tenia l’expedient retingut fins que no s’ha fet aquest canvi.
Confirma que el text votat és el definitiu i que ja incorpora aquest canvi.
La Sra. RECASENS entén, doncs, que la roda de premsa que va fer el Govern per
informar sobre aquesta qüestió va ser precipitada.
Districte de Gràcia
45. –

(18PL16648) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit
discontinu dels sòls situats al passatge Mariner 12 (Jardins de Caterina Albert) i
Passatge Llavallol, 16 (Jardins de la Sedeta), districte de Gràcia; d’iniciativa municipal;
EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la
seva aprovació provisional.
El Sr. MONTANER comenta que es tracta d’una permuta a l’entorn dels Jardins de la
Sedeta.

Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, CUP, regidor Gerard Ardanuy i Mata i
regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i abstenció de Partit Popular.
APROVADA
46. –

(19PL16698) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la
implantació d’una escola bressol i inclusió en el Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat de Barcelona (Districte de Gràcia) de les
finques situades al carrer de l’Encarnació 13-15 i 17; d’iniciativa municipal; EXPOSARLA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva
aprovació provisional.
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El Sr. BADIA recorda que en el Plenari anterior ja es va aprovar la catalogació de l’alzina
bicentenària i en aquest cas es proposa la catalogació de les casetes del carrer de
l’Encarnació i un canvi de planejament per tal de poder-hi ubicar una escola bressol
municipal i permetre que s’hi pugui fer habitatge dotacional, de manera que es
configurarà un espai únic a la ciutat, també amb un espai verd públic de primer ordre.
El Sr. MARTÍ creu que aquest és un altre exemple paradigmàtic del tipus de gestió
urbanística que ha caracteritzat els quatre anys del Govern de Barcelona en comú, una
gestió que el Grup Demòcrata considera erràtica i poc rigorosa. En tot cas, manifesta el
compromís del seu grup i el suport des del començament a la preservació de les
casetes del carrer de l’Encarnació i especialment a la protecció de l’alzina bicentenària.
En aquest sentit, recorda que el mes de novembre de 2018 es varen assabentar que
aquesta alzina i les casetes estaven en perill perquè els propietaris tenien llicència
d’enderroc, atorgada pel Govern de Barcelona en Comú. La proposta que en aquell
moment va fer el Sr. Trias va ser demanar l’adquisició de les finques per tornar-les al
barri en forma d’equipaments, contretament una escola bressol, i salvar així també
l’alzina. Tanmateix, apunta que aquesta adquisició havia de ser fruit d’una negociació
amb el propietari, el qual té uns drets generats per la llicència atorgada aquest Govern
municipal
D’altra banda, comenta que el mes anterior el seu grup es va assabentar que el Govern
rebutjava la proposta de la propietat d’oferir com a espai públic de lliure accés l’indret
on hi ha l’alzina i de preservar les façanes de les casetes, rebuig que obeïa als pactes
del Govern amb els col·lectius veïnals, els quals en defensaven l’expropiació.
En definitiva, el seu grup comparteix la necessitat de salvar l’alzina i les façanes, i de
construir-hi una escola bressol, però no els consta que l’expedient contempli la
construcció d’habitatge dotacional. En tot cas, insisteix que no estan d’acord en la
manera com el Govern ha gestionat aquesta qüestió, que primer va concedir la
llicència d’enderroc i ara vol fer una expropiació trepitjant els interessos legítimes de la
propietat amb unes indemnitzacions que li poden costar a l’ajuntament més de 4
milions d’euros, de manera que aquesta operació serà absolutament antieconòmica.
A continuació, subratlla que el seu grup discrepa de la judicialització d’aquest cas, la
qual podria comportar les indemnitzacions milionàries que ha esmentat i fins i tot la
reversió de l’operació mateixa.
Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del Grup Demòcrata i reitera el seu desacord
amb la gestió política que el Govern ha fet d’aquest cas, tot i que està d’acord amb la
preservació de l’espai, de l’alzina i de les façanes de les casetes del carrer de
l’Encarnació.
El Sr. BLANCO recorda que en el Plenari anterior el Grup de Ciutadans ja va votar a
favor de protegir l’alzina, però remarca que en aquest cas no es tracta simplement
d’una requalificació per protegir unes cases, sinó del pas previ per a l’expropiació
d’unes finques que pertanyen a una família que hi viuen. Considera que aquesta
expropiació s’ha decidit de manera precipitada, unilateral i contrària als interessos i
previsions d’aquesta família. En conclusió, assenyala que aquesta iniciativa municipal
és un abús de poder perquè la necessitat de l’expropiació no és justificada, perquè pot
comportar una despesa desproporcionada per a l’ajuntament i sobretot perquè
vulnera el dret més elemental d’una família a mantenir la residència habitual. El seu
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grup, doncs, denuncia que el Govern actual actua amb total menyspreu per als drets
d’una família que viu en aquesta finca i que està cedint a les pressions injustificades
d’un moviment assembleari.
Per tant, demana a tots els grups municipals que considerin si el Govern ha de canviar
la política urbanística, que ja té un pla d’equipaments a Gràcia, quan l’expropiació
d’aquests edificis no és justificada, o bé si realment ha de cedir a pressions de
determinats col·lectius i aplicar les normes de manera arbitrària. En tot cas, això no és
el que vol el seu grup, com tampoc que es vulnerin els drets de cap família de la ciutat.
Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup. Adverteix que si altres grups
municipals decideixen emetre un vot diferent n’hauran de justificar el motiu.
El Sr. CORONAS anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana en aquesta
aprovació inicial, en primer lloc perquè és inicial, en segon lloc perquè el seu grup vol
preservar les casetes i l’alzina, i, en tercer lloc perquè hi ha un moviment veïnal que
reivindica aquesta mesura. Creu que els moviments veïnals com a mínim s’han
d’escoltar i, per tant, amb aquesta aprovació no tanquen la porta a res.
A continuació, argumenta que si dos anys enrere s’hagués aprovat la proposta que va
presentar el seu grup per fer una ordenança complementària del Catàleg de Patrimoni
que preservés preventivament tots els elements de més de vuitanta anys en aquest
moment no tindrien aquesta discussió. Indica que en aquella ocasió el Govern es va
abstenir i que el regidor responsable d’arquitectura i patrimoni va manifestar que
aquesta mesura no feia falta, la mateixa opinió que va expressar el Sr. Blanco. Però en
aquest moment, afegeix, es constata que hi ha un problema amb les casetes del carrer
de l’Encarnació, a l’antic hotel Buenos Aires, de Vallvidrera i en altres indrets.
D’altra banda, admet que la millor via per resoldre aquests casos és la negociació i el
seu grup la intentarà explorar tant com sigui possible. Assenyala que en aquest cas
s’ha establert un precedent, perquè l’ajuntament ha fet un acompanyament en tots els
permisos d’enderroc i s’imagina que el regidor de districte deu haver firmat algun
paper, però no és fins que es produeix el moviment veïnal que s’adonen del perill de
perdre aquestes casetes i l’alzina. A partir d’aquest moment, apunta que només s’han
fet pedaços i s’ha anat a remolc de la situació. Així, doncs, pregunta què diran a la gent
de Vallvidrera quan demanin la modificació del planejament i que s’expropiï l’hotel
Buenos Aires, o als veïns de la plaça del Doctor Letamendi, que pateixen assetjament
immobiliari, quan demanin la modificació del planejament i que l’ajuntament compri
les finques afectades. Adverteix que el pressupost no és infinit i que no es pot comprar
tot.
En conclusió, reclama rigor al Govern municipal i afirma que el seu grup mirarà de que
sigui així en el futur pròxim.
El Sr. MÒDOL remarca què han hagut d’esperar al final del mandat per saber que calia
fer perquè la Sra. Colau es decidís a construir escoles bressol, i han comprovat que s’ha
d’esperar que un privat demani una llicència, concedir-la-hi i, al cap d’un temps, fer
una giragonsa per no fer el ridícul i no quedar en evidència, i proposar de fer una
escola bressol allà on un privat volia fer unes casetes. En acabat, es defensa aquesta
actuació amb la falsa moral que s’ha de construir una escola bressol i que s’han de
protegir unes cases i una alzina. En tot cas, discrepa sobre el valor patrimonial que
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poden tenir aquestes edificacions. Així, doncs, acusa el Govern municipal d’haver fet
una gestió urbanística pèssima del districte de Gràcia.
Finalment, anuncia l’abstenció del Grup Socialista perquè volen que qui es defineixi
sigui el Govern i no pas el seu grup. Considera que si s’hagués volgut fer una escola
bressol a Gràcia hi ha altres indrets adequats, però no s’ha fet; que si s’hagués conegut
l’existència d’aquesta alzina i s’hagués volgut protegir, s’hauria fet en el moment
oportú, i finalment que si hagués estat clar que aquestes cases tenen un valor
patrimonial clar també s’haurien protegit abans de donar cap llicència
d’enderrocament. Insisteix, doncs, que es troben davant d’un nyap urbanístic i que,
com sempre, el Govern mira de rectificar intentant manipular els veïns. El seu grup,
doncs, no vol participar en aquesta operació, malgrat que volen protegir l’alzina.
Després de reiterar el sentit del vot, apunta que observaran si abans de la celebració
del Plenari hi ha algun altre moviment, perquè dubten de la viabilitat econòmica
d’aquesta operació, que implicaria construir l’escola bressol més cara de la ciutat, i
també dubta que l’ajuntament pugui finalitzar-la pagant només 4 milions d’euros.
El Sr. VILLAGRASA opina que el Govern ha tingut falta d’interès en aquesta qüestió i
que ha mancat diàleg per arribar a acords amb els privats. Acusa el Govern municipal
de tenir poc respecte cap a la propietat privada. Recorda que tots els grups varen estar
d’acord a protegir l’alzina, però assenyala que la construcció de l’escola bressol és una
excusa perquè hi ha altres indrets per ubicar-la, una excusa per no abordar el fons de
la qüestió i quedar bé amb algunes plataformes. En tot cas, adverteix que el cost
d’aquesta operació l’haurà de pagar l’ajuntament. En resum, creu que ha mancat
diàleg, que no hi ha respecte per la propietat privada, que s’ha fet demagògia i que
l’ajuntament es podria haver estalviat un sobrecost molt important.
El Sr. CASAS anuncia el vot favorable i assembleari del Grup de la CUP - Capgirem
Barcelona.
El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable. Tot i que no es vol oposar a la
construcció d’un equipament públic en aquest entorn, expressa dubtes seriosos que
aquesta operació sigui viable econòmicament i assenyala que el Govern l’haurà de
justificar. En segon lloc, observa un optimisme urbanístic excessiu del Govern quan
pretén ubicar habitatges, una escola bressol, un espai obert i un jardí. Insisteix, doncs,
que caldrà donar explicacions i justificar els procediments que durà a terme el Govern
per fer efectiva aquesta mesura.
El Sr. BADIA replica que fa sis mesos que el Govern treballa en aquesta modificació del
Pla general metropolità i, per tant, desmenteix que hi hagi hagut precipitació, sinó
molta feina feta des del mes de novembre. D’altra banda, puntualitza que ni el regidor
ni ell mateix no han signat cap llicència d’enderrocament perquè es tracta d’un acte
reglat.
Quant a la negociació amb la propietat, comenta que s’ha fet perquè, en cas contrari,
en aquest moment no hi hauria ni alzina ni casetes. Ara bé, pregunta si la proposta del
Grup Demòcrata és que s’ofereixi a la propietat la compra de la finca i, si a aquesta no
li interessa, deixar-li fer el que vulgui, perquè en aquest cas la negociació no té cap
força. Considera, doncs, que s’havia de fer aquesta MPGM per tal que solament es
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pugui vendre la finca per instal·lar-hi un equipament públic. D’altra banda, remarca
que el Pla d’equipaments contempla la construcció d’aquesta escola, que considera
necessària. Pel que fa a les altres possibles ubicacions, posa en dubte que alguns
regidors coneguin la vila de Gràcia i els preus que hi ha, de manera que frisa per
conèixer els programes electorals dels partits polítics que han assegurat que existeixen
aquestes altres ubicacions i a un preu millor.
A continuació, retreu als grups de l’oposició que hagin aturat una operació molt
semblant a la rambla del Prat, que tenia els mateixos problemes d’expropiació i era
per fer-hi habitatge públic. De manera, adverteix a aquests grups que hauran
d’explicar on col·locaran l’habitatge públic i els equipaments a la vila de Gràcia.
Finalment, agraeix la força veïnal que els ha permès arribar en aquest punt i desitja
que no decaigui.
El Sr. BLANCO diu que no li estranya la posició del Govern, del Grup d'Esquerra
Republicana i de la CUP - Capgirem Barcelona, que en aquests casos decideixen ser
antisistema, però lamenta la posició pusil·lànime dels grups Demòcrata i Socialista, els
quals amb la seva abstenció permeten que s’aprovi aquesta proposta que suposa una
expropiació injusta, que perjudica una família i que implicarà una ruïna econòmica per
a la ciutat.
El Sr. CORONAS recorda que al Plenari anterior es va aprovar fer habitatge ocupacional
en un sòl de la vila de Gràcia i apunta que allà es podria fer aquesta escola bressol. Per
tant, creu que el Govern és conscient que amb aquesta mesura es deixa un problema
pendent fins passades les eleccions, problema que haurà de resoldre el Govern
municipal que en surti.

Vot favorable de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, CUP, regidor
Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges, contrari de Ciutadans i
Partit Popular i abstenció de Demòcrata i Partit dels Socialistes de Catalunya.
APROVADA
Districte d’Horta-Guinardó
47. –

(18PL16612) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità, La Clota
reordenació; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i
SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.
El Sr. MONTANER exposa que aquesta modificació del PGM al barri de la Clota és
promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i redactada per l’arquitecte Pere Serra, amb
un doble objectiu. En primer lloc, diu que es vol mantenir al màxim la biodiversitat i els
espais verds de l’entorn, essencialment l’entorn ambiental de la riera d’en Marcel·lí. A
tal fi, s’amplia l’àrea de zona verda en 1.600 metres quadrats per fer-ne un total de
gairebé 12.000, mesura que ha requerit replantejar la vialitat i projectar uns carrers
més estrets i més adequats a la tipologia edificatòria. En segon lloc, una zona
qualificada per fer-hi oficines es requalifica per poder-hi construir habitatges. En
aquest cas, apunta que són gairebé 24.000 metres quadrats de terciari que es
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converteixen en prop de 300 habitatges, dels quals més de 200, el 70 %, seran de
lloguer públic.
La Sra. VILA intervé com a portaveu del Grup Demòcrata. Anuncia l’abstenció del Grup
Demòcrata. Manifesta que estan d’acord amb els canvis en els vials i amb el
plantejament de donar més pes als espais verds, tenint en compte l’urbanisme de la
Clota, que és el barri més petit de la ciutat i que encara té traces dels municipis antics
que es varen anar annexant a la ciutat de Barcelona. Tanmateix, recorda que durant el
mandat anterior ja varen aturar el projecte de construir una torre d’onze plantes en
sòl terciari i que tenia un impacte desmesurat sobre les característiques d’aquest barri.
Així, doncs, el Govern anterior va començar a fer un replantejament sobre com havia
de contemplar-se aquest barri en els diferents planejaments i projectes de
desenvolupament. Tot i que estan d’acord a construir habitatges en aquest espai,
considera que l’alçada dels edificis poden tenir un impacte negatiu i, per tant,
esperaran a conèixer les al·legacions i el projecte definitiu.
El Sr. CORONAS anuncia el vot favorable del seu grup. Han observat que s’ha rebaixat
l’alçada permesa de +12 a +10, però creuen que aquest aspecte encara es pot millorar.
Finalment, reconeix que el Govern anterior va aturar el projecte previst, recorda a la
Sra. VILA que el seu grup dos mandats anteriors va votar a favor de La Clota
reordenació, mentre que el Grup d'Esquerra Republicana es va posicionar en contra
d’aquesta mena de nou barri que es projectava.
El Sr. CASAS anuncia l’abstenció del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona, a l’espera de
veure com es desenvolupa aquest projecte. Assenyala que en aquest moment la Clota
és un barri petit, que l’any 2018 només tenia 650 habitants i amb aquest projecte se’n
podria gairebé triplicar la població, la qual cosa podria fer trontollar tot el barri. D’altra
banda, entén que aquesta és una iniciativa privada, en concret d’una junta de
compensació, i considera que el projecte és molt desproporcionat, sobretot pel que fa
a la qualificació d’usos de terreny, que és molt discutible.
Pel que fa a la qualificació d’equipaments, té entès que s’hi vol construir un
equipament sanitari, quan a dos-cents metres hi ha el d’Horta.

Vot posicionament favorable de Barcelona en Comú, Ciutadans, Esquerra Republicana
de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, regidor Gerard
Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i abstenció de Demòcrata i CUP.
APROVADA
El Sr. Ardanuy marxa de la sessió.

c) Proposicions
IV) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
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48. –

(M1519/11213) L’Ajuntament de Barcelona condemna la guerra bruta feta a través de
les anomenades Clavegueres de l’Estat i demana a la Fiscalia General de l'Estat que
investigui aquests fets fins a les últimes conseqüències.
El Sr. CIURANA exposa que darrerament han observat, a conseqüència d’algunes
investigacions periodístiques, poques i concretes, recollides pel diari Público i altres
mitjans que gairebé s’han vist obligats a fer-se’n ressò, que tornaven a aparèixer
activitats irregulars de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, les anomenades
«clavegueres de l’Estat», amb vinculacions evidents amb el ministre d’Interior anterior,
el Sr. Fernández Díaz, i altres responsables policials. Aquestes investigacions, afegeix,
palesen que han aparegut notícies falses relacionades amb el Sr. Pablo Iglesias i el
finançament de Podemos. Remarca que al Grup Demòcrata aquestes notícies no els
sorprenen i recorda que l’any 2014 el seu cap de files, el Sr. Trias, va ser objecte de la
guerra bruta de l’Estat en època preelectoral, i se li va atribuir un compte fals a Suïssa
amb 12 milions i mig d’euros, falsedats que varen escampar principalment el diari El
Mundo i mitjans de comunicació afins al Govern i al deep State espanyols.
Dit això, llegeix el text de la proposició.
La Sra. BARCELÓ informa que el Grup de Ciutadans va presentar una esmena amb el
text següent: «L’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu suport a la independència
del poder judicial del nostre país i espera que s’aclareixin els fets relacionats amb el
suposat espionatge a Pablo Iglesias.» Assenyala que el grup proposant no ha acceptat
aquesta esmena.
A continuació, manifesta el respecte més absolut del seu grup pel poder judicial i per
les accions que s’emprenguin per aclarir les notícies que durant les darreres setmanes
han aparegut en els diferents mitjans de comunicació sobre un suposat espionatge
efectuat per alguns comandaments policials. Per tant, el seu grup vol que aquests fets
s’aclareixin.
Tot seguit, recorda que la fiscalia recentment ha recorregut l’arxivament de la causa
sobre l’espionatge dels Mossos d’Esquadra a persones contràries a l’independentisme,
entre ells membres del seu partit. Suposa que el Grup Demòcrata també condemnaria
aquests fets i vol que s’aclareixin.
En relació al comentari que s’ha fet sobre el Sr. TRIAS, amb tot el respecte cap a
aquesta persona, recorda que ja es varen obrir diligències sobre aquest assumpte i que
els periodistes varen ser absolts.
Per totes aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup.
La Sra. SENDRA assenyala que, arran de moltes filtracions efectuades pel comissari de
policia Villarejo, s’està produint un degoteig d’informacions relacionades amb les
clavegueres de l’Estat, pràctiques efectuades amb total impunitat i al marge de la
legalitat, i que tenen profundes implicacions polítiques, mediàtiques i també judicials.
Opina que el més greu és que aquestes pràctiques no són aïllades, sinó que han tingut
la complicitat de diferents governs i de diferents colors polítics, els quals s’han
aprofitat d’aquesta xarxa per obtenir informació i desacreditar rivals polítics.
Per tant, el Grup d'Esquerra Republicana creu que aquestes pràctiques s’han de
condemnar i que, independentment de la filiació política dels perjudicats, la
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democràcia exigeix que les condemnin. Anuncia, doncs, el vot favorable del seu grup a
la proposició, perquè Barcelona ha de ser exemple d’unes pràctiques diferents, sigui
del color que sigui el Govern. També adverteix que Esquerra Republicana demanarà al
Congrés dels Diputats que posi en funcionament la comissió d’investigació que va ser
tancada en fals pel PSOE, pel Partit Popular i per Ciutadans, per intentar aclarir aquests
fets des de l’àmbit parlamentari, independentment de les investigacions que pugui dur
a terme la fiscalia. Creu que són davant d’una crisi democràtica i assenyala que aquest
tema és molt greu, raó per la qual tots els grups haurien de donar suport a la
proposició.
La Sra. ANDRÉS manifesta que el Grup Socialista sempre ha condemnat que des
d’instàncies governamentals o institucionals es vulneri l’ordenament jurídic o que es
vulgui superar sense legitimitat legal ni constitucional. Entén que les estructures de
l’Estat, de les comunitats autònomes i les locals no han de treballar fora de la legalitat
ni del marc que empara tota la societat. Creu que el seu grup té la legitimitat moral per
fer aquestes afirmacions i que és creïble perquè va condemnar la persecució que va
patir l’alcalde Trias, al qual varen oferir el seu suport durant la querella que va
presentar.
En segon lloc, entén que s’està parlant de clavegueres de l’Estat del passat, de policies
concrets que han estat encausats perquè suposadament han fet accions corruptes i
han utilitzat fraudulentament o indeguda les estructures on treballaven, quan les
haurien hagut de posar al servei del bé comú. També considera que no es pot generar
desconfiança en les institucions sense tenir dades concretes.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició i adverteix
que, cada vegada que hi hagi una utilització fraudulenta de les institucions públiques i
una actuació fora de la legalitat i del marc constitucional, treballaran per eradicar-les.
El Sr. VILLAGRASA anuncia el vot contrari del Grup Popular a la proposició. Considera
que aquesta proposició forma part de l’argumentari, de l’imaginari i del relat
independentista, especialment en aquest moment en què s’està celebrant el judici del
procés. Creu que en un estat de dret com és Espanya, el judici del procés és la màxima
expressió de la transparència.
Quant al cas del Sr. Trias, remarca que l’any 2017 l’exalcalde va admetre a la premsa
que hi podia haver algun compte familiar a Suïssa i, a més a més, recorda que el cas
del 3 % tampoc no és cap mentida.
D’altra banda, suposa que el grup proposant, de la mateixa manera que condemna
això que anomena «clavegueres de l’Estat», també deu condemnar els suposats casos
d’espionatge del Govern de la Generalitat a polítics i persones públiques no
independentistes i a sindicats que suposadament no combreguen amb l’ideal
independentista. També suposa que deu condemnar la filtració a les xarxes socials de
dades d’aquests sindicats. A més a més, recorda que recentment l’Audiència de
Barcelona ha obert una altra causa contra el Govern de la Generalitat presumptament
per haver espiat una persona d’una plataforma que no combrega amb les idees
independentistes.
Per totes aquestes raons, no accepta cap lliçó del grup proposant i, suposant que
s’hagi produït algun excés, està convençut que els ressorts de l’Estat de dret actuaran
en conseqüència, fins a les últimes conseqüències. Tanmateix, assenyala que escampar
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aquest dubte o acusació sobre tot l’Estat de dret i sobre tota la nació és injust, encara
més quan hi ha mostres tan clares de transparència com el judici del procés. Insisteix,
doncs, a preguntar si el grup proposant també condemna els suposats casos
d’espionatge pel Govern de la Generalitat contra polítics, plataformes i sindicats no
independentistes.
Finalment, mostra el seu convenciment que el Sr. Pablo Iglesias prendrà les mesures
pertinents si creu que en algun moment els seus drets han estat vulnerats.
La Sra. REGUANT anuncia el vot favorable de la CUP - Capgirem Barcelona. Entén que
és molt greu que en un suposat estat de dret els comissaris de policia més poderosos,
per ordre del Govern, espiïn sense habilitació legal i fabriquin informes falsos per
lliurar-los a periodistes afins, que en fan titulars sense contrastar les informacions.
D’altra banda, puntualitza que quan parlen de clavegueres de l’Estat no es refereixen
solament a un petit grup relacionat amb la policia. Així, quan parlen de persones com
Eugenio Pino, Fuentes Gago o Villarejo es refereixen a un grup criminal que s’insereix
en unes clavegueres de l’Estat i que es troba amb altres grups criminals que també
treballen en aquest àmbit. Però adverteix que aquests grups no són l’única expressió
de les clavegueres.
Per acabar, atès que s’ha preguntat si aquesta proposició tenia cap relació amb
l’independentisme, manifesta que és un error considerar que aquests grups criminals
de les clavegueres de l’Estat es mouen per ideologia o per un patriotisme mal entès.
Assegura que allò que els mou és el manteniment del poder al llarg dels anys, governi
qui governi. Per tant, indica que aquestes pràctiques en el fons són una manera de
retenir un espai privilegiat dins de l’entramat de l’Estat, en aquest cas policial o judicial.
El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el seu vot favorable, però adverteix que ha anotat les
paraules que han dit els diferents portaveus dels grups demòcrates i d’Esquerra
Republicana, perquè ell mateix ha estat objecte de guerra bruta. Afirma que té
informes parcials sol·licitats per un grup polític, filtrats a la premsa, a periodistes afins,
per fer titulars i aconseguir l’expulsió d’algú. Troba curiós, doncs, que aquest punt
l’hagi defensat la Sra. Sendra en nom del Grup d'Esquerra Republicana. En tot cas,
recorda que la portaveu del Grup d'Esquerra Republicana ha dit, textualment, «que
s’investiguin aquests fets fins a les darreres conseqüències, caigui qui caigui», que «no
es poden tolerar aquestes pràctiques per desacreditar els polítics», «Barcelona ha de
ser exemple de pràctiques diferents», «una comissió d’investigació que aclareixi els
temes» i que «és un fet molt greu». Espera, doncs, que abans de les eleccions es
pronunciïn sobre aquesta qüestió. En cas contrari, adverteix que ho farà ell mateix.
La Sra. PIN diu que el Grup de Barcelona en Comú comparteix la preocupació per
l’existència i l’ús de les clavegueres de l’estat per dur a terme una guerra bruta i
destruir els adversaris polítics. Aquestes pràctiques, afegeix, han afectat tant dirigents
polítics i formacions favorables al procés català com formacions polítiques de canvi
que pretenen arribar al Govern de l’Estat. Assenyala que s’han utilitzat recursos públics
per alimentar les tres branques de la trama corrupta, la política, la mediàtica i la
policial, per evitar que opcions polítiques legítimes accedeixin al poder.
D’altra banda, recorda que el mes de juliol de 2018 la comissió oberta al Congrés dels
Diputats per investigar l’actuació de Jorge Fernández Díaz al front del Ministeri de
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l’Interior va concloure que el Govern del Partit Popular va espiar polítics d’altres
formacions i que l’operació Catalunya va existir. Aquest text es va aprovar amb els vots
del PSOE, Unidas Podemos i les seves confluències, PNV, Esquerra Republicana i
PDECat, mentre que el Partit Popular hi va votar en contra i Ciutadans es va abstenir.
No obstant això, les conclusions d’aquesta comissió no es varen poder dur a la fiscalia,
tal com proposaven Podemos i altres grups, per l’oposició del Partit Popular i de
Ciutadans, però també del PSOE. Indica que aquests tres grups es varen tornar a posar
d’acord a la Mesa del Congrés per rebutjar la compareixença de l’excomissari Villarejo,
sol·licitada per Unidas Podemos.
A continuació, anuncia el vot favorable del seu grup i es planteja si en algun moment,
tenint en compte el que s’ha anat coneixent les últimes setmanes, per comptes de
parlar de les clavegueres de l’Estat hauran de parlar d’un Estat de claveguera.
El Sr. CIURANA dona les gràcies als grups que han votat a favor de la proposició,
perquè opina que aquesta és una qüestió de decència democràtica i recorda els
coneguts versos de Martin Niemöller que expliquen que els nazis varen anar a cercar
determinats grups i ell no va protestar perquè no pertanyia a aquests grups, però quan
el varen anar a cercar a ell ja no quedava ningú per protestar. Creu, doncs, que
s’hauria d’expulsar de la vida política l’existència de clavegueres de l’Estat. A més a
més, assenyala que a vegades aquestes pràctiques es fan amb ostentació, com si la
resta del món fos idiota. En aquest sentit, pregunta al portaveu del Partit Popular com
és que, després de saber-se tot això, el Sr. Fernández Díaz va homenatjar, ascendir i
donar medalles als responsables de la guerra bruta. Tot seguit, esmenta el compte del
Sr. Trias a Suïssa, la casa del Sr. Pablo Iglesias o el finançament de Podemos, i malgrat
això el Sr. Fernández Díaz continua essent diputat per a vergonya democràtica del país
i per indecència democràtica del Partit Popular. Recorda també que el ministre va ser
enregistrat per una altra de les persones destacades de les clavegueres de l’Estat,
mentre deia amb orgull «els hem destrossat el sistema sanitari», «això la fiscalia t’ho
afina» i altres expressions. Acusa el Partit Popular, doncs, d’haver-se incrustat a l’Estat
i diu que les clavegueres de l’Estat s’han incrustat en aquest partit.
A continuació, afirma que pot arribar a entendre l’esmena que ha presentat el Grup de
Ciutadans i el suport a la independència del poder judicial, però posa en dubte que el
poder judicial a Espanya sigui independent. En aquest sentit, constata que la fiscalia té
un règim jeràrquic i, per tant, no se li demana independència del poder polític i que
membres del Partit Popular havien afirmat que controlarien la Sala Segona del
Tribunal Suprem per darrere. Així, doncs, no està d’acord amb la presumpció prèvia
d’aquesta esmena i, tot i que agraeix que l’hagin presentada, no la pot acceptar.
Per acabar, reitera l’agraïment als grups que han permès aquest posicionament de
l’Ajuntament de Barcelona en relació amb les clavegueres de l’Estat i la petició
explícita d’anar fins al fons de la investigació. Espera, doncs, que Secretaria faci arribar
aquest acord a la fiscalia.
La Sra. SENDRA reitera el suport del seu grup a la proposició. També creu que seria
important que el Grup de Ciutadanos se sumés a aquesta proposta perquè en aquest
moment el que està en joc és la credibilitat de la democràcia a Espanya, tal com es pot
observar passejant per Europa, i creu que és important unir esforços per aconseguir
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que es vagi a fons en aquesta investigació i que el país recuperi la credibilitat. Conclou
afirmant que en aquest moment la democràcia a Espanya està en perill.
La Sra. PIN recorda que la corrupció no és un invent de l’Estat i a Catalunya afecta de
manera molt significativa el món convergent. Per tant, demana transparència a l’Estat i
a Catalunya.
El Sr. CIURANA torna a agrair a tots els grups el seu posicionament, malgrat les
darreres paraules de la Sra. Pin, que compara amb la faula de la granota i l’escorpí, el
qual diu que no ha pogut evitar clavar l’agulló a la granota.

Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya,
Partit dels Socialistes de Catalunya, CUP i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges, contrari
de Partit Popular i abstenció de Ciutadans.
APROVADA
El Sr. Puigcorbé marxa de la sessió.
Del Grup Municipal Ciutadans:
49. –

(M1519/11215) Aquesta Comissió declara que el projecte de reforma de les Ramblas
requereix el màxim consens polític i social, i té que acordar-se amb les entitats que
representen a comerç i operadors que desenvolupin la seva activitat al passeig central,
i acorda instar al Govern municipal a no presentar el projecte executiu d'inici d'obres
fins que no s'ha aconsegueixi un acord majoritari amb tots els actors.
El Sr. BLANCO exposa que la reforma urbanística, cultural i social de la Rambla és un
dels projectes més importants que en aquest moment hi ha plantejats i que serà
prioritari durant els propers anys. Assenyala que aquest és un projecte de ciutat i, com
a tal, requereix un consens polític i social ampli. En aquest sentit, comenta que els
plans aprovats fins aquest moment havien mantingut aquest consens, en el qual
s’inclou el Grup de Ciutadans.
Tot seguit, considera que el projecte actual de reforma de la Rambla és beneficiós per
a la ciutat i que s’ha de realitzar com més aviat millor, però no volen que s’iniciï sense
el consens necessari. Afegeix que aquest consens ha d’incloure tots els operadors de
les parades i de les activitats del passeig central perquè són un col·lectiu fonamental,
que fa generacions que hi treballen. Puntualitza que es refereix als quioscos de
premsa, floristes, terrasses, artistes i estàtues humanes, entre altres. Totes aquestes
activitats, afegeix, fan que la Rambla sigui un espai tan singular i sense aquestes
persones la Rambla no seria l’espai emblemàtic tan estimat pels barcelonins ni tindria
el reconeixement internacional de què gaudeix actualment. Per tant, constata que és
imprescindible que aquests col·lectius se sentin representats en la reforma de la
Rambla i que es tinguin en compte les seves necessitats i demandes.
A continuació, apunta que alguns d’aquests col·lectius darrerament ha manifestat la
seva disconformitat amb alguns paràmetres de la reforma, com ara la distribució i el
disseny dels quioscos o la possibilitat d’una reducció massiva o excessiva de les
terrasses. Aquests col·lectius consideren que algunes de les determinacions del
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projecte poden posar en risc la seva activitat, i el seu grup considera que la reforma no
s’hauria d’iniciar sense el compromís, la participació i la implicació de tots els
operadors del passeig. Matisa que aquests col·lectius no estan en contra de la reforma,
però legítimament estan inquiets perquè hi ha aspectes molt importants que afecten
la seva activitat i que encara no han estat acordats amb ells, de manera que volen
tenir la seguretat que se’ls tindrà en compte.
D’altra banda, el seu grup considera que atendre aquestes demandes és de sentit
comú i, per tant, és imprescindible dialogar amb els operadors del passeig abans
d’iniciar les obres i mantenir el consens, no solament polític, sinó també social i
econòmic.
Per acabar, agraeix la predisposició del Govern, i concretament de la regidora Pin, a no
presentar el projecte executiu durant aquest mandat. El seu grup considera que és una
decisió justa i que aquest pot ser el marge de temps necessari per aconseguir el
consens que reclama per a aquest projecte amb els restauradors i els comerciants.
Això no obstant, puntualitza que mantenen la moció perquè creuen que és important
tranquil·litzar aquests agents econòmics pel que fa a les intencions de tots els partits
polítics presents. Creu que la millor manera de fer-ho, quan falten dos mesos per a les
eleccions municipals i, per tant, encara no se sap quin serà el Govern que realitzarà les
obres de la reforma, és que tots els grups municipals votin favorablement aquesta
proposició i que tots els partits es comprometin a no aprovar el projecte executiu
d’inici de les obres fins que no s’hagi aconseguit un acord majoritari, en el qual
participin tots els agents econòmics i socials de la Rambla.
La Sra. HOMS manifesta que intervindrà en el segon torn de paraules perquè abans vol
que el Govern expliqui públicament, perquè en privat ja han rebut aquesta explicació,
per quina raó han retirat un punt de l’ordre del dia que tractava sobre aquesta qüestió,
i per què caldrà tornar a esperar perquè la Rambla pugui apostar pel seu projecte. En
funció de la resposta donarà els arguments del Grup Demòcrata i també respondrà al
grup proposant, tot i que avança que el seu grup divergeix bastant d’aquesta
proposició.
El Sr. CORONAS no creu que tingui cap mena de sentit presentar aquesta proposició
perquè malauradament no es votarà l’execució del primer tram de la remodelació de
la Rambla. Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del Grup d'Esquerra Republicana.
En segon lloc, afirma que la reforma de la Rambla gaudeix d’un cert consens social
perquè s’ha treballat amb tots els actors implicats i sobretot, de manera cooperativa,
amb tots els veïns, amb la comunitat de la Rambla, i l’equip redactor ha anat recollint
les seves demandes i propostes per tal de plasmar-les en el document final.
D’altra banda, admet que es pot discrepar d’alguns matisos del projecte, però
considera que si hi ha discrepàncies importants no és amb el projecte, sinó amb les
directrius marcades pel pla especial anterior. Així, el seu grup no troba a faltar consens
al voltant d’aquest projecte, sinó la valentia del Govern municipal per tirar-lo
endavant, per creure-se’l, la voluntat de pensar en gran i tenir clar que per recuperar
la Rambla tothom s’hi ha d’esforçar i remar en la mateixa direcció. Per tant, opina que
en aquesta ocasió el Grup de Ciutadans hauria de deixar de fer polítiqueig amb
aquesta qüestió.

CCP 4/19

122/163

A continuació, reclama un pacte de ciutat que permeti tirar endavant la recuperació de
la Rambla.
Seguidament, diu que els ha sorprès negativament que a l’ordre del dia no hi hagi el
punt sobre aquest projecte de reforma. Comenta que el Govern va convocar
ostentosament un concurs, va anunciar el guanyador en una roda de premsa a la Casa
Gran però quan ha tingut el projecte l’ha aturat. En aquest sentit, apunta que des del
mes de maig de 2018 el Govern ja tenia informació avançada i des del juliol l’última
versió. Pregunta, doncs, què ha estat fent el Govern fins ara i critica que a darrera hora
s’hagi adonat que s’hi han de fer millores tècniques i que l’encontre entre la Rambla i
el passeig de Colom podria ser millor. Considera que aquests contratemps passen
perquè el Govern ha deixat la feina per al final.
En conclusió, considera que s’ha de recuperar la Rambla, però això significa que
qualsevol pugui seure en una terrassa sense haver de beure una gerra de dimensions
considerables. També significa que s’hi facin activitats ciutadanes i això exigeix posar
en marxa les mesures urbanístiques que s’han decidit. A més a més, assenyala que a
petició del seu grup es va elaborar un document que recull estratègies, però aquestes
estratègies no s’han implementat. Per tant, apunta que en la Rambla conflueixen
molts altres aspectes, no solament els que proposa el Grup de Ciutadans, tot i que
admet que hi ha d’haver quioscos i terrasses. En qualsevol cas, indica que s’han de
fixar les condicions perquè aquests espais siguin compartits per la ciutadania i no
solament pels turistes que visiten la ciutat.
El Sr. MÒDOL vol saber per què no es porta a votació el punt sobre la primera fase del
projecte de reforma de la Rambla. Assenyala que el Grup Socialista ha revisat el
projecte, juntament amb la regidora Pin i hi han presentat esmenes perquè estaven
disposats a votar-hi favorablement. Han fet, doncs, un esforç de consens sobre aquest
projecte i no saben què ha passat a última hora ni qui és el responsable que aquest
punt no es porti a votació.
En segon lloc, pregunta si és veritat que, per comptes d’aprovar aquest projecte a la
comissió, com s’havia previst, l’aprovarà la Comissió de Govern.
En funció de la resposta a aquestes dues preguntes, doncs, el seu grup es posicionarà
no solament pel que fa a la proposició que presenta el Grup de Ciutadans, sinó també
en relació amb el capteniment del Govern.
El Sr. VILLAGRASA coincideix en la queixa que aquest primer tram de les obres
d’aquesta reforma no es porti a votació, tal com s’havia compromès a fer la Sra. Pin.
Indica que la regidora coneix quin és el posicionament del Grup Popular i que
probablement s’haurien abstingut en la votació. En tot cas, constata que el Govern ha
estat un any parlant de la Rambla, ha presentat el programa i la iniciativa ciutadana, i
ha creat expectatives, però al final s’acaba el mandat i tota aquesta feina s’haurà
perdut.
D’altra banda, manifesta que el consens sobre aquesta qüestió no és tan ampli com
sembla, perquè quan es parla amb les persones que treballen al centre de la Rambla i
que hi viuen es veu que aquest consens no existeix, començant pels antics paradistes
d’animals i continuant pels floristes i quiosquers. Quant als artistes, sembla que no es
defineixen.
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A continuació, manifesta dubtes sobre altres parts del projecte, com ara les mesures
de seguretat, que seran menors que els actuals; la desaparició la imatge tradicional de
la Rambla que li donen les rajoles amb dibuixos d’onades i que acaben al port, o el pla
de seguretat i civisme, que no veuen clar.
Finalment, entén que aquesta proposició no té sentit perquè finalment el Govern no
ha portat a votació la primera fase del projecte de reforma, tot i que se n’havia parlat
en reunions prèvies, explicacions que agraeix. Pregunta, doncs, per quina raó no s’ha
inclòs aquest punt en l’ordre del dia. En qualsevol cas anuncia el vot favorable del seu
grup, precisament perquè coincideix que no hi ha prou consens al voltant d’aquest
projecte.
El Sr. CASAS opina que aquest projecte conté punts que encara s’haurien de treballar
molt més a fons, com ara els carrils de càrrega i descàrrega, la urbanització de
Drassanes i la rambla del Raval, punt que els preocupa especialment, el pla d’activitats
o la dignificació dels establiments. Assenyala que a les comissions del Consell
Municipal es culpa en gran mesura els manters i els llauners de la degradació de la
Rambla, però no es qüestiona mai per què aquest passeig s’ha convertit en una zona
lliure de blanqueig en mans del crim organitzat, tal com ha denunciat Roberto Saviano,
periodista italià expert en aquests temes. També esmenta l’obertura de negocis com
les cases d’apostes o els relacionats amb l’exhibició sexual, pensats per a un tipus de
turisme que tothom coincideix que no és el més desitjat. En aquest sentit, comenta
que només faltaria que la Setena Flota dels Estats Units tornés a Barcelona.
A continuació, afirma que aquesta proposició s’adreça sobretot a una clientela molt
específica i, per aquesta raó, anuncia l’abstenció del Grup de la CUP - Capgirem
Barcelona.
La Sra. PIN també mostra sorpresa pel fet que es presenti aquesta proposició.
Comenta que el Govern va voler ser molt prudent a l’inici del mandat i va endarrerir
l’aprovació definitiva del Pla especial de la Rambla, mesura que admet que pogués ser
un error pels terminis, però també creu que era irresponsable aprovar-la sense
conèixer-la a fons. De manera que varen treballar en aquesta qüestió, posteriorment
varen fer el concurs internacional, a instàncies del Grup Socialista, amb una fórmula
innovadora que plantejava no solament la transformació física de la Rambla, sinó
també estratègies d’intervenció. En aquest sentit, opina que l’equip de Km0, que va
guanyar el concurs, va fer una gran tasca. L’avantprojecte es va presentar el mes de
novembre i abans d’acabar el mandat es volia presentar la primera fase del projecte
executiu. De fet, indica que el Govern va decidir presentar aquest projecte per fases
perquè són conscients que estan en període preelectoral i, per tant, volien assegurar
que la Rambla pogués tenir el gran consens polític que mereix.
A continuació, informa que aquesta primera fase del projecte constructiu no s’ha
inclòs a l’ordre del dia de la comissió per dues raons. En primer lloc, perquè el projecte
no té el mateix consens que havia tingut el pla especial, tot i que s’hauria pogut
aprovar amb els vots dels grups de Barcelona en Comú, Demòcrata i Esquerra
Republicana. Recorda que el Sr. Mòdol havia reconegut que el projecte li semblava bé
des del punt de vista tècnic, però que la decisió sobre el sentit del vot la decidiria el
comitè de campanya i que segurament el Sr. Collboni no estaria d’acord a aprovar un
projecte d’aquest tipus abans de les eleccions. En segon lloc, reitera que l’equip
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redactor del projecte ha fet molta feina i ha treballat molt ràpid, però l’ajuntament li
ha exigit que hi fes millores tècniques que no hi ha hagut temps d’incorporar.
D’altra banda, demana al Sr. Mòdol que retiri les declaracions que va fer a La
Vanguardia, en les quals reprodueix unes paraules que ella no va dir.
El Sr. BLANCO assenyala que està d’acord amb la Sra. Pin que estan d’acord que
mantenir el consens en la reforma de la Rambla és prioritari. Independentment que
s’hagin de resoldre alguns detalls tècnics, que també poden ser importants, entén que
la necessitat d’aquest consens ja justifica que no s’aprovi l’inici de les obres en aquest
moment o durant el mandat present.
D’altra banda, no entén el perquè de les abstencions que s’han anunciat. Critica que
no s’hagin exposat arguments relacionats amb aquesta proposició, que demana que el
projecte no s’aprovi fins que no s’aconsegueixi un acord majoritari amb tots els actors.
En aquest moment, remarca que hi ha actors molt importants que fa tres, quatre o
cinc generacions que treballen a la Rambla que se senten amenaçats, que tenen
dubtes sobre aquest projecte perquè podria afectar la seva activitat econòmica i que
estan disposats a dialogar, a negociar i a arribar a acords. Tanmateix, subratlla que
encara no han arribat a aquest punt. Per tant, no entén per què els grups que han
anunciat l’abstenció poden no votar a favor de la proposició i ho argumentin pel fet
que el Govern no hagi portat a votació la primera fase del projecte. Troba que és
evident que aquest punt no s’ha dut a votació perquè no hi ha prou consens.
Seguidament, pel que fa a la intervenció del Sr. Coronas, que ha acusat el seu grup de
fer politiqueig, dedueix que tant ell com altres grups municipals començarien aquestes
obres sense que tots els operadors de la Rambla puguin arribar a un consens amb el
Govern municipal, atès el sentit del seu vot.
La Sra. HOMS entén que el Govern no ha presentat aquest punt per manca de consens,
condició que reclamen la proposició que estan tractant, el Govern i també el seu grup.
Indica, però, que aquesta circumstància ja era coneguda perquè s’havien reunit
anteriorment. També entén que hi ha un retard en la resolució d’aspectes tècnics i que
això impedia la presentació del projecte. Conclou, doncs, que durant quatre anys
aquest Govern no ha fet res per la Rambla. En aquest sentit, recorda que el Govern
anterior havia deixat a punt el Pla especial de la Rambla i afirma que no va ser per
prudència que no el varen tirar endavant, sinó per sectarisme, perquè venia del
Govern de Convergència i Unió. Així, doncs, constata que es va perdre un any valuós i
si l’haguessin aprofitat en aquest moment no es trobarien en la situació actual.
A continuació, assenyala que, a més a més de deixar aparcat el pla especial, el Govern
va convocar un concurs internacional que, tot i que no vol menystenir la feina que ha
fet l’equip de Km, va costar 800.000 euros, mentre que el Govern anterior va elaborar
onze informes diversos i va fer una gran feina sense necessitat de convocar un concurs
internacional ni invertir aquests recursos, sinó que es va fer amb la col·laboració de
l’empresa municipal Foment de Ciutat i dels tècnics del districte. Insisteix, doncs, que
ja s’havia fet molta feina.
Tot seguit, indica que falten quaranta dies per a les eleccions municipals i veu probable
que els grups Demòcrata, d’Esquerra Republicana i Socialista, a més a més de
Barcelona en Comú, hi haurien votat a favor. Remarca que una circumstància així no
s’havia produït mai abans d’unes eleccions municipals. Per tant, demana que no es faci

CCP 4/19

125/163

electoralisme amb aquesta qüestió, sinó que tirin endavant un projecte per a tota la
ciutat. No entén, doncs, que el Govern tingui por de presentar aquesta mesura i, si bé
comprèn que les eleccions imposen respecte, assenyala que en aquest cas els grups de
l’oposició donaven moltes facilitats per aprovar-la.
D’altra banda, reconeix que hi ha un problema de consens i assegura que el seu grup
no el menysté. Però està segura que amb bona voluntat i un interès real per assolir
aquest consens podrien convèncer les persones que encara tenen dubtes sobre algun
punt del projecte.
Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup.
El Sr. CORONAS replica al Sr. Blanco que l’abstenció del Grup d’Esquerra Republicana
s’explica perquè intueix que la proposició que presenta el Grup de Ciutadans respon a
uns interessos particulars, mentre que la posició del seu grup respon a uns interessos
generals i globals.
Per acabar, afirma que el Govern no ha portat aquest projecte a votació perquè volia
fer ostentació pública d’aquest acord, però ja els havien advertit que el seu grup volia
menys fotografies i més feina.
El Sr. MÒDOL replica que podria mostrar el missatge de Whatsapp que li va enviar el
dissabte anterior la Sra. Pin, però no ho farà. En tot cas, recorda que la regidora la
setmana anterior els va dir que retirava el projecte perquè no creia que la darrera
solució que havien proposat els tècnics fos prou bona. Tot i així, el Grup Socialista li va
comunicar que votaria a favor del projecte i, per tant, no entén les mentides que ha
explicat.
Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè considera que
és cert que manca consens. Creu que el consens era possible perquè han constatat
amb les entitats amb què han parlat que hi havia marge de maniobra. En aquest sentit,
indica que només estan parlant del projecte d’urbanització d’un tram concret i es
mostra convençut que el consens s’hauria aconseguit en el decurs del procés. Així,
doncs, apunta que no serà per culpa del seu grup que en aquesta sessió no s’aprovi la
primera fase d’aquest projecte, com creu que ha quedat molt clar per a tothom.
El Sr. VILLAGRASA assenyala que el Govern ha aprofitat la Rambla i el projecte de Km0
per sortir als mitjans de comunicació, però finalment han deixat molts comerciants i
veïns d’aquesta zona en una situació d’inseguretat jurídica i l’herència del Govern
actual és una Rambla més insegura i amb més incivisme.
El Sr. CASAS replica al grup proposant que la proposició se centra en les entitats que
representen els comerços i els operadors que desenvolupen l’activitat al passeig
central i, per tant, sembla que la resta no compti.
En segon lloc, el seu grup no està d’acord que s’hagi de negociar amb els propietaris de
les cases d’apostes o d’altres. A més a més, constata que aquesta proposició no
contempla l’activitat il·legal que es desenvolupa a la Rambla, sinó que es limita a les
terrasses, les quals qualifica de client preferit del Grup de Ciutadans.
La Sra. PIN afirma que no té un doble discurs i que en privat diu el mateix que en
públic. Reitera, doncs, que el Sr. Mòdol li havia comunicat que segurament el Sr.
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Collboni no voldria aprovar una reforma de la Rambla poques setmanes abans de les
eleccions. D’altra banda, replica a la Sra. Homs que sectarisme hauria estat no aprovar
el pla especial, el qual considera que més que un pla era una estratègia que el Govern
anterior va elaborar per no haver de definir actuacions concretes a la Rambla.
Quant al consens, indica que el Gremi de Restauradors l’ha posat en perill per
interessos particulars. Tanmateix, continua pensant que Km0 ha fet una feina
excel·lent i està segura que després de les eleccions s’arribarà a un consens molt ampli
per aprovar aquest projecte, que en aquest moment es posa en qüestió per raons
electorals.
Finalment, anuncia l’abstenció del Grup de Barcelona en Comú.
El Sr. BLANCO agraeix els vots favorables i també les abstencions. Està segur que si en
parlessin podrien estar d’acord, fins i tot amb el portaveu de la CUP - Capgirem
Barcelona. Puntualitza que en la proposició parlen de les activitats que es
desenvolupen dins del passeig central de la Rambla perquè hi ha col·lectius que no
s’han afegit a aquest consens i caldria que ho fessin. D’altra banda, tal com han
manifestat altres portaveus, està d’acord que el consens és possible. En tot cas,
assegura que el seu grup no defensa els interessos particulars, sinó l’interès general
per recuperar la Rambla i millorar-ne la qualitat, amb l’acord de tothom, sense
excloure ningú. Aquest, conclou, és el sentit de la proposició.

Vot favorable de Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular i
abstenció de Barcelona en Comú, Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya i
CUP.
APROVADA
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya:
50. –

(M1519/11218) Instar el govern municipal a iniciar els tràmits de cessió i adequació
urbanística de la finca municipal de la Teixonera a la Generalitat, per tal que es pugui
procedir a la construcció d’un nou edifici ambulatori de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
El Sr. CORONAS exposa que l’Hospital de la Vall d’Hebron és el complex sanitari més
gran de Catalunya i també és un centre hospitalari de primer ordre. Afegeix que hi ha
un projecte de transformació del conjunt del recinte per tal de fer-lo evolucionar cap a
un campus de salut que integri les funcions assistencials amb les de formació, recerca i
innovació. En aquest marc, assenyala que l’any 2010 l’ajuntament va signar un conveni
amb aquest centre hospitalari en el qual es comprometia a redactar el planejament
urbanístic per tal que la finca ubicada a la Teixonera, coneguda com la Llosa, es pugui
destinar a usos sanitaris. Apunta que en un altre conveni de 2016 entre l’Ajuntament
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Consorci Sanitari de Barcelona es preveu
la construcció d’un centre ambulatori en aquest solar per tal de donar resposta a les
necessitats de les instal·lacions actuals i avançar cap a la configuració del campus a
què ha fet referència.
Tot seguit, llegeix el text de la proposició i comenta que aquest projecte és molt
necessari i els tècnics han estat treballant en el disseny volumètric de l’equipament.
Creu, doncs, que ja és hora de començar els tràmits per no endarrerir més un projecte
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del qual fa anys que es parla però que no s’acaba de desencallar. El primer pas, doncs,
seria fer la dació d’aquesta finca a la Generalitat.
La Sra. VILA intervé com a portaveu del Grup Demòcrata. Assenyala que durant
diversos mandats s’ha parlat d’aquest projecte i hi ha hagut diferents intents per donar
un ús a la finca la Llosa, tant públics com privats, si bé darrerament es va concretant la
necessitat que s’hi construeixi un equipament sanitari vinculat a l’Hospital de la Vall
d’Hebron. Subratlla que aquest és un hospital de referència per al país, un referent
mundial en recerca i atenció a les persones, que ha propiciat molts avenços en salut.
Per tant, opina que és important que l’Ajuntament de Barcelona exerceixi el lideratge
per aconseguir, juntament amb altres institucions del país, que aquest projecte sigui
una realitat i que l’hospital pugui créixer de la millor manera. A més a més, indica que
el projecte donaria vida al barri de la Teixonera, on encara hi ha planejaments vigents
que permeten anar fent ciutat. Considera, doncs, que aquest equipament permetria
connectar diferents barris del districte d’Horta-Guinardó.
En conclusió, entén que aquesta iniciativa reclama el lideratge de l’ajuntament per
facilitar el creixement de l’Hospital de la Vall d’Hebron i que d’aquesta manera pugui
alliberar altres espais, oferir una millor atenció a les persones i que aquest gran
hospital es vagi consolidant, anuncia el vot favorable del seu grup.
El Sr. BLANCO diu que abans d’anunciar el vot del Grup de Ciutadans voldria escoltar
les explicacions del Govern en relació amb la resta del projecte, les previsions del
Consorci Sanitari, el calendari i la disponibilitat pressupostària per finançar les obres.
El Sr. MÒDOL anuncia el vot favorable del Grup Socialista, un cop aclarits alguns
aspectes sobre l’abast de la proposta.
El Sr. VILLAGRASA anuncia el vot favorable del Grup Popular.
El Sr. CASAS anuncia el vot favorable del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona.
El Sr. MONTANER diu que aquesta proposta li sembla bé al Govern i, a més a més, hi
estan treballant, de manera que al llarg de 2019 s’anirà avançant en totes les fases.
Confirma que la Llosa és una peça important per resoldre l’ampliació de l’Hospital de la
Vall d’Hebron i per articular més aquesta zona de Barcelona. Informa que es va crear
una taula de treball conjunta amb el CatSalut per afrontar aquest projecte i es va
encarregar a l’equip d’arquitectes SO2 una proposta d’ordenació, que va lliurar a
començament de 2019, que preveu els 34.000 metres quadrats de sostre sol·licitats
pel CatSalut i que bàsicament inclouen els serveis de consultes externes, diversos
gabinets tècnics, hospital de dia, cirurgia ambulatòria i diagnòstic per imatge.
Tanmateix, assenyala que l’ajuntament ha de fer alguns tràmits. Així, per fer efectiu
aquest dret real sobre el sòl cal fer una modificació del Pla General Metropolità, tràmit
que ja s’està fent i que durant 2019 estarà enllestit. Paral·lelament, comenta que el
CatSalut, d’acord amb els paràmetres urbanístics i el programa, redactarà el projecte
d’aquest nou equipament també al llarg de 2019.
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El Sr. CORONAS agraeix les explicacions i els vots favorables. Considera, però, que no
cal que la MPGM sigui prèvia a la cessió del sòl. Entén que començar per la cessió
permetria que la Generalitat de Catalunya anés treballant en el projecte executiu per a
la construcció de l’ambulatori. Comenta que el CatSalut ja ha manifestat la voluntat de
tirar aquest projecte endavant i que tindrà el pressupost necessari, de manera que
seria positiu que l’Ajuntament de Barcelona faciliti que aquests tràmits es puguin fer
en el mínim temps possible, sobretot si es té en compte que hi ha un projecte molt
important de complex hospitalari i que el seu grup valora positivament, tal com hauria
de fer l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt de la ciutat. Assenyala que aquest
projecte de complex hospitalari és una ciutat o un gran barri dintre de la ciutat.
Subratlla que cada dia entren i surten de l’Hospital de la Vall d’Hebron més de 45.000
persones, xifra que dona una idea de la magnitud d’aquest equipament. A més a més,
apunta que aquest hospital es va construir seguint un model sanitari d’una època
anterior i que actualment s’ha de reformular per fer-lo més operatiu.
A continuació, remarca que aquest projecte d’ambulatori a la Llosa només seria la
primera pedra d’un projecte de més llarg abast, que creu que serà important i no
solament per a l’hospital, sinó també per a tota la ciutat. Per tant, un cop aprovada
aquesta proposició, i sabent que el Govern municipal té la voluntat de fer efectiva
aquesta mesura, insisteix que no cal que la modificació del PGM sigui prèvia a la cessió
d’ús d’aquest espai.
El Sr. BLANCO constata que les explicacions han estat parcials i que continuen sense
saber si hi ha un calendari d’execució ni si realment existeixen els recursos econòmics
necessaris per finançar aquesta actuació. Espera que sigui així, però insisteix que el
Govern municipal no n’ha donat garanties.
Pel que fa a la cessió del solar, assegura que el Grup de Ciutadans no s’hi oposarà,
tenint en compte que aquest és un projecte molt important. Per tant, anuncia el vot
favorable del seu grup. Tanmateix, espera que l’ajuntament, conjuntament amb la
Generalitat, impulsi totes les mesures necessàries per tal que aquest projecte es pugui
realitzar.
El Sr. MONTANER anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona en Comú i assegura
que aquest és un projecte prioritari per al Govern. Pel que fa a la petició que li ha fet el
Sr. Coronas, es compromet a consultar els serveis tècnics jurídics per determinar si la
cessió de dret real del sòl a la Generalitat es pot fer prèviament a la modificació del
PGM, però adverteix que l’experiència que tenen els diu que s’han de seguir aquests
passos administratius.
El Sr. CORONAS està convençut que es poden trobar precedents en la història de la
ciutat de cessions prèvies a la modificació del PGM. Tot i que en podria esmentar
alguns, prefereix que els tècnics d’urbanisme facin aquest exercici.

Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i CUP.
APROVADA
Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:
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51. –

(M1519/11209) Reafirmar el compromís amb la proximitat i l’atenció especialitzada i
personalitzada des de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Consorci de
l’Habitatge, als ciutadans i ciutadanes en matèria d’habitatge. Instar al govern
municipal a paralitzar qualsevol gestió que estigui realitzant amb l’objectiu de
centralitzar els serveis d’habitatge i eliminar oficines o serveis territorials.
Demanar al govern municipal que presenti un informe pel dimensionament adient dels
recursos personals a les oficines d'habitatge per poder donar els serveis necessaris als
ciutadans i ciutadanes amb la màxima qualitat. Exigir al govern municipal que, d’acord
amb els representants dels treballadors i treballadores, posi les mesures possibles per
garantir la seguretat i el bon funcionament de les Oficines d’Habitatge.
La Sra. ANDRÉS exposa que el Grup Socialista presenta aquesta proposició en la
darrera comissió del mandat perquè la política d’habitatge és fonamental per a
l’Ajuntament de Barcelona i per a la resta d’institucions. En aquest sentit, doncs, el seu
grup vol que el dret a l’habitatge sigui un dret real, tal com recull el Pla pel dret a
l’habitatge, que va tenir el suport majoritari dels grups municipals.
Tot seguit, comenta que han tingut notícies que el Govern està estudiant la
reordenació de les oficines d’habitatge i amb aquesta proposició volen demanar que
es reforci aquesta xarxa d’oficines, que es presenti un informe sobre el
dimensionament dels recursos humans necessaris per a aquestes oficines i que es
garanteixi, d’acord amb els treballadors, la seguretat i el bon funcionament de les
instal·lacions. Recorda que durant aquest mandat i el mandat anterior s’han produït
alguns episodis que han posat qüestionat les mesures de seguretat de les oficines i que
han provocat la crispació i la desesperació de molts veïns perquè no se’ls podia
garantir el dret a l’habitatge, bé perquè havien patit desnonaments, bé perquè no
podien accedir a un habitatge.
En conclusió, destaca que aquestes oficines han treballat per pal·liar els cops rebuts
per molta gent que va patir la crisi. En aquest sentit, apunta que aquestes oficines fan
una feina ingent perquè són l’espai de trobada dels ciutadans amb el seu ajuntament
per resoldre qüestions d’habitatge. Apunta que fan una tasca d’informació,
especialment sobre tot tipus d’ajuts, com per al pagament del lloguer, per a la
rehabilitació, per incloure els pisos a la borsa de lloguer, per a l’accés a l’habitatge
públic, i també fan assessorament legal o sobre l’ús digne de l’habitatge.
Assenyala, doncs, que aquesta feina és molt important i mostra la preocupació del seu
grup per la informació que els ha arribat, que el Govern es replanteja la xarxa actual
d’oficines d’Habitatge. A més a més, recorda que aquesta no és una competència
exclusiva de l’ajuntament i que el consistori treballa coordinadament ambla
Generalitat de Catalunya mitjançant el Consorci de l’Habitatge.
El Sr. MARTÍ anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata. Suposa que el grup
proposant deu tenir algunes informacions que també els han arribat al seu grup i, de
fet, indica que sempre hi ha hagut rumors en aquest sentit. Tot i que el Govern donarà
les informacions pertinents i, per tant, no s’hi vol avançar, manifesta que aquest no és
el moment per prendre determinats acords en relació amb les oficines d’habitatge que
hipotequi futurs governs. Considera que es poden presentar informes sobre plans i
anàlisis sobre la quantitat de recursos necessaris, sobre el nombre de treballadors que

CCP 4/19

130/163

donen servei a determinats districtes o sobre el nombre d’usuaris, entre d’altres. En
aquest sentit, comenta que disposa de dades dels mandats anteriors que palesen els
milers de visites que tenen aquestes oficines. En tot cas, creu que aquest és un servei
bàsic de proximitat, especialment en un moment en què l’habitatge és la segona
preocupació dels ciutadans de Barcelona. Opina, doncs, que no es poden prendre
decisions sense el consens necessaris
A continuació, està d’acord que els recursos s’han d’adequar a la necessitat. En aquest
sentit, remarca que l'Administració pública, l’ajuntament i totes les institucions tenen
l’obligació d’adaptar els recursos humans a les necessitats reals dels ciutadans.
Esmenta la gran quantitat de competències que tenen aquestes oficines, la quantitat
d’informació que donen i l’abast de la gestió que fan, tenint en compte també que són
veritables antenes per captar les necessitats futures d’informació sobre habitatge que
poden tenir els ciutadans.
Finalment, reitera el vot favorable del seu grup. Espera que el Govern elabori l’informe
que se sol·licita a la proposició, però demana al grup proposant i especialment al
Govern que no es prenguin decisions que puguin hipotecar les que han de prendre
futurs governs de la ciutat de Barcelona.
El Sr. BLANCO coincideix amb l’exposició que ha fet la Sra. Andrés perquè les oficines
municipals d’Habitatge estan fent una feina molt positiva i necessària. Per tant,
considera que no solament s’han de mantenir, sinó que fins i tot s’hauria de reforçar
aquesta xarxa.
Tot seguit, assenyala que s’està fent una reestructuració dels serveis d’urbanisme i
habitatge amb la finalitat de concentrar-los i racionalitzar les funcions dels diferents
departaments, reestructuració que li sembla correcta si serveix perquè els serveis
siguin més eficients. Tanmateix, no han sabut fins que s’ha plantejat en aquesta
comissió que aquesta reestructuració podria posar en perill l’atenció personalitzada
que es fa a tots els districtes de la ciutat mitjançant les oficines d’habitatge. Si això
realment fos així, indica que no hi estarien d’acord i, per tant, confia que no sigui cert i
demana que el Govern doni les explicacions oportunes.
D’altra banda, el Grup de Ciutadans opina que qualsevol modificació de llocs de feina i
qualsevol reestructuració de la plantilla hauria de comptar amb el consens i l’acord
dels treballadors i dels professionals d’aquestes oficines.
En conclusió, pregunta si la xarxa d’oficines d’habitatge a tots els districtes de la ciutat
està en perill i si les modificacions internes s’han acordat amb professionals i
treballadors.
La Sra. BENEDÍ comparteix totalment l’exposició que han fet la Sra. Andrés i el Sr.
Martí. Recorda que els districtes i les oficines d’habitatge són i han de ser les orelles i
els ulls de l’ajuntament perquè són els que coneixen el territori. Per tant, aquestes
oficines han de ser proactives, saber on hi ha els problemes i com abordar-los, han de
tenir contacte amb els veïns i sobretot els han d’acompanyar i ajudar-los a resoldre els
problemes que puguin tenir en matèria d’habitatge.
En segon lloc, considera que si s’ha de fer cap reestructuració ha de ser per dotar de
més recursos aquestes oficines i destinar-hi més personal qualificat en tots els àmbits,
amb advocats que puguin ajudar en casos de vulneració dels drets dels llogaters o dels
propietaris; amb psicòlegs per poder atendre les persones que ho necessiten; amb
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més personal d’inspecció per poder detectar infrahabitatge, habitatges buits,
ocupacions o narcopisos, i també amb més personal per garantir la seguretat dels
treballadors de les oficines i dels que realitzen les inspeccions, perquè han d’atendre
persones realment desesperades i han d’anar a llocs on a vegades no se’n pot garantir
la seguretat.
En conclusió, considera que no és el moment ni és adequat fer aquesta
recentralització, si és que es confirma. Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del
Grup d'Esquerra Republicana a la proposició.
El Sr. VILLAGRASA anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposició. Considera
que les oficines d’habitatge distribuïdes pels districtes ofereixen un servei de
proximitat eficaç i adaptat al territori. En tot cas, opina que caldria fer-ne un balanç i
analitzar quins mitjans materials i humans calen per millorar aquest servei. Espera,
doncs, les explicacions del Govern, però avança que centralitzar aquestes oficines no
és la millor manera de millorar l’atenció als ciutadans en qualsevol matèria i
concretament, en aquest cas, en matèria d’habitatge. Contràriament, creu que caldria
descentralitzar els serveis que ofereix l’ajuntament i acostar-los més als ciutadans.
La Sra. ROVIRA diu que primer vol escoltar les explicacions del Govern perquè el Grup
de la CUP - Capgirem Barcelona no havia rebut aquestes informacions. En principi, la
proposició els sembla correcta, però abans de pronunciar-s’hi volen saber què hi ha de
cert i què no.
El Sr. MONTANER està bàsicament d’acord amb les argumentacions dels diversos
portaveus. Lamenta, però, que s’hagi estès la impressió que el Govern vol reduir
aquest servei. Apunta la possibilitat que el pròxim Govern faci aquesta política, però
assegura que seria totalment el contrari al que s’ha fet fins ara i a les intencions que hi
ha. Precisament, recorda que al començament del mandat aquestes oficines estaven
infradotades i el Govern actual les ha reforçades i ha internalitzat una part del
personal, concretament 21 treballadors, de manera que dels 58 que hi havia l’any
2015 s’ha passat a 74. A més a més, a causa dels conflictes que es generen a vegades,
han contractat 4 agents cívics més. Han triat aquesta opció perquè són contraris a
posar guàrdies jurats a les oficines. Aquests agents cívics, afegeix, fan feina de
mediació quan es produeix algun conflicte. També assenyala que han ampliat les
oficines de Ciutat Vella i de Sant Andreu, i hi ha planificat un nou equipament a la zona
nord del districte de Nou Barris i un altre a la zona del Besòs, on hi haurà la seu del
Districte de Sant Martí. En particular, destaca l’activitat desplegada als PAE, on l’any
2018 es varen fer 272.386 atencions personalitzades, malgrat que admet que algunes
persones hi poden haver anat diverses vegades.
D’altra banda, indica que hi ha un procés constant d’avaluació i d’anàlisi per millorar
aquests serveis. En aquest sentit, comenta que s’està estudiant la possibilitat
d’especialitzar algunes d’aquestes oficines en àmbits com la rehabilitació o altres.
En tot cas, assegura que reduir aquests serveis no entra en absolut en els plans
d’aquest Govern. Recorda que les oficines d’habitatge són un dels 59 punts que conté
el Pla pel dret a l’habitatge i per al Govern són una eina molt important perquè és on
transmet informació sobre els drets i els ajuts existents.
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En conclusió, lamenta que s’hagi difós aquesta idea i encara lamentaria més que en el
pròxim mandat es portés a terme.
La Sra. ANDRÉS agraeix que el regidor Montaner hagi assegurat que les oficines
d’habitatge no disminuiran, sinó que encara han de créixer. En tot cas, puntualitza que
amb aquesta proposició el seu grup fa una passa més enllà i reclama que s’atenguin les
demandes dels treballadors, els quals han evidenciat al llarg del mandat la insuficiència
de mitjans personals i materials en aquests equipaments. Remarca que aquests
treballadors també han patit incidències greus i, per tant, demanen mesures de
seguretat i no han obtingut resposta del Govern. Entre altres mesures, demanen que
s’estableixi un filtre previ per garantir l’ordre i una atenció personalitzada, efectiva i
sense distorsions provocades per altres usuaris que vulguin expressar les seves
preocupacions i creen un ambient de treball que no és idoni.
Atès que el Govern ha assegurat que no recentralitzarà aquest servei, sinó que l’ha fet
créixer, demana que també faci créixer els recursos humans i les mesures necessàries
perquè els treballadors puguin oferir el servei de manera eficaç i segura.
A continuació, assenyala que el seu grup ha parlat amb els treballadors d’aquestes
oficines i considera que mereixen una resposta del Govern en forma de recursos,
perquè hi ha molta feina pendent, com ho palesa el fet que hi ha 41.000 unitats
familiars registrades que demanen habitatge públic i més de 400 casos a la Mesa
d’Emergència. També comenta que hi ha molta feina a fer en relació amb els pisos
buits i feina de mediació en els casos de desnonament o d’impagament de lloguer.
Finalment, pregunta què ha respost el Govern a la carta que li varen adreçar els
treballadors d’aquestes oficines, en la qual exposaven la necessitat d’ampliar els
recursos.
El Sr. MARTÍ agraeix la informació complementària que ha donat el Sr. Montaner, la
qual els tranquil·litza parcialment. Recorda que durant el mandat de l’alcalde Trias les
oficines d’habitatge varen rebre gairebé 640.000 visites. També assenyala que abans
de 2015, segons el Baròmetre de Barcelona, l’habitatge era la vint-i-unena preocupació
de la ciutat i en aquest moment és la segona. Per tant, remarca que s’ha d’actuar
proporcionalment a les necessitats reals i a la demanda de la ciutadania.
El Sr. BLANCO anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans. Comparteix
completament l’exposició que ha fet la Sra. Andrés i espera les explicacions del
Govern. També espera que aquest reforçament de les oficines d’habitatge es
compleixi, que es doni resposta als treballadors i que s’augmentin els recursos que
necessiten per fer la feina eficaçment.
La Sra. BENEDÍ agraeix les explicacions del Sr. Montaner, que ha aclarit una mica
aquesta qüestió. En tot cas, demana que s’augmentin els recursos humans perquè els
treballadors puguin fer la seva feina amb més garanties i amb menys estrès.
El Sr. VILLAGRASA agraeix les explicacions que ha donat el Sr. Montaner.
La Sra. ROVIRA anuncia el vot favorable del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona,
després d’haver escoltat les explicacions que ha donat el Govern. Entén que aquesta
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és la línia que vol desenvolupar el Govern i el seu grup està d’acord que s’augmentin
els recursos i la formació als treballadors de les oficines d’habitatge, i, tal com s’ha fet
al llarg del mandat, prioritzar aquestes polítiques, que són imprescindibles, i els
recursos adreçats als veïns.
El Sr. MONTANER insisteix que durant aquest mandat s’han incorporat advocats a les
oficines d’habitatge, i més recursos humans i informàtics, que encara s’han d’acabar de
millorar.
D’altra banda, confirma que el Govern va rebre una carta de Comissions Obreres i els
gerents varen fer una reunió amb aquest sindicat i amb UGT on es va parlar d’aquesta
qüestió i es va arribar un acord. Assenyala que els sindicats reclamaven mesures de
seguretat visibles, però varen arribar a l’acord de resoldre aquest problema amb
agents cívics.
En conclusió, remarca que el Govern ha treballat i continuarà treballant per fer
aquestes oficines més eficaces i, en tot cas, introduir-hi valors afegits, perquè per als
ciutadans la porta per accedir al dret a l’habitatge són aquestes oficines.

Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i CUP.
APROVADA amb el redactat següent:
Reafirmar el compromís amb la proximitat i l’atenció especialitzada i personalitzada
des de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Consorci de l’Habitatge, als ciutadans
i ciutadanes en matèria d’habitatge. Instar al govern municipal a paralitzar qualsevol
gestió que estigui realitzant amb l’objectiu de centralitzar els serveis d’habitatge i
eliminar oficines o serveis territorials. Demanar al govern municipal que presenti un
informe pel dimensionament adient dels recursos personals a les oficines d'habitatge
per poder donar els serveis necessaris als ciutadans i ciutadanes amb la màxima
qualitat. Exigir al govern municipal que, d’acord amb els representants dels
treballadors i treballadores, garanteixi la seguretat i el bon funcionament de les
Oficines d’Habitatge.
Del Grup Municipal Partit Popular:
52. –

(M1519/11204) Constatar el caràcter esbiaixat i sectari de les subvencions directes de
l’Ajuntament concedides a entitats ideològicament afins al Govern Municipal.
El Sr. VILLAGRASA exposa que una subvenció directa queda fora d’una convocatòria
pública i que s’adjudica sense cap mena de concurrència. Aquestes subvencions les
aprova de forma directa la Comissió de Govern mitjançant un conveni. Assenyala,
però, que aquest procediment hauria de ser residual i excepcional. Tanmateix, apunta
que en els informes anuals d’Intervenció l’interventor mateix deia que en alguns casos
no quedava acreditada aquesta excepcionalitat i recomanava la concurrència pública
per a algunes subvencions que s’adjudicaven de forma directa, com la de l’Observatori
DESC, de 336.000 euros, o la de COOP57, de 190.000 euros. A més a més, denuncia
que les adjudicacions directes s’han incrementat entre 2016 i 2018 un 166 %, i han
passat de 8,9 milions d’euros a 23,7 milions.
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A continuació, indica que algunes de les grans beneficiades d’aquestes pràctiques
entre 2015 i 2018 són entitats afins al Govern, domiciliades al carrer de Casp 43, com
l’Observatori DESC, que va obtenir 766 euros de subvencions en aquest període,
Alencop, que en va rebre 980.000, i Diomcoop, amb 845.000.
Tot seguit, insisteix que el Govern ha anat adjudicant subvencions que, segons
l’interventor mateix, no tenen cap mena d’excepcionalitat, però que han beneficiat
entitats amigues.
Per aquestes raons, subratlla que amb aquesta proposició el Grup Popular vol reprovar
la política de subvencions del Govern durant el mandat present, perquè ha fet
augmentar el clientelisme ideològic per comptes de fomentar la concurrència pública
en pro d’un millor servei a la societat i afavorir els projectes beneficiosos per al conjunt
de la ciutat de Barcelona.
El Sr. CIURANA constata que en el text de la proposició no es parla en cap cas de
reprovació, per tant voldria saber què està plantejant exactament el Grup Popular. Dit
això, manifesta que el Grup Demòcrata pot compartir algunes de les línies de fons de
l’exposició del Sr. Villagrasa, però els costa més acceptar la generalització en les
acusacions. Admet que les subvencions directes han de ser una excepció en una
administració pública i, per tant, s’haurien de fer les convocatòries pertinents, però
assenyala que no pas totes les subvencions directes que dona l’ajuntament poden ser
sospitoses d’amiguisme, de clientelisme o d’afavorir entitats pròximes ideològicament
al Govern.
Espera, doncs, que en el segon torn d’intervenció el grup proposant acabi de concretar
a quines subvencions es refereix, perquè si es refereix a les que ja ha esmentat podria
constatar el caràcter esbiaixat de les subvencions, però si es refereix a totes en general
els seria més difícil d’acceptar. Per tant, fixarà la posició del seu grup respecte de la
proposició en el segon torn d’intervenció.
La Sra. BARCELÓ exposa que si haguessin de cercar un titular per referir-se a algunes
de les subvencions concedides per aquest Govern hi posarien «A dit i sense concurs».
Assegura que té dades que li permeten fer aquesta afirmació. En aquest sentit,
assenyala que més de 44 milions d’euros han estat atorgats pel Govern municipal
sense realitzar un concurs públic. Destaca que l’import màxim per assignar contractes
directament és de 18.000 euros, però apunta que, malgrat que aquesta pràctica sigui
legal, això no impedeix que el Govern pugui fer concursos públics. A més a més, indica
que han donat a aquestes entitats 18.000 euros anuals per evitar el concurs públic.
A continuació, apunta que, segons les dades de la pàgina web de contractació pública,
deu empreses es reparteixen gairebé 13 milions d’euros, dues de les quals el 71 %, 8,3
milions, i el 90 % dels contractes han estat menors, és a dir, adjudicats a dit. Afegeix
que un dels col·lectius que rep aquestes subvencions és el col·lectiu dels okupes. Així,
la Ciutat Invisible, cooperativa formada per membres de Can Vies i Hamsa, dues de les
principals seus històriques del moviment okupa de Barcelona, en quatre anys ha rebut
més de 67.000 euros sense passar per cap mena de concurs públic. Tanmateix, allò
que li causa més sorpresa és que el Govern, que presumia de transparència, que
assegurava que faria concursos públics i que canviaria les coses, mentre continua
atorgant subvencions a dit retalla el pressupost de serveis socials o anuncia mesures
de contenció en la renda garantida de zero a setze anys.
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En definitiva, apunta que el Govern tenia l’opció d’haver fet més concursos i hauria
d’haver assignat menys subvencions directes, especialment a aquells que són
còmplices del moviment antisistema.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans.
La Sra. SENDRA comparteix que s’han de donar les mínimes subvencions sense
concurrència pública, però entén que en alguns moments les línies de subvencions no
encaixen amb la tipologia d’entitats. Per tant, creu que aquesta pràctica és acceptable
si no s’allarga en el temps. En tot cas, considera que l’ajuntament ha de poder
redibuixar la concepció del marc de subvencions perquè adaptar-lo a una realitat
canviant. En aquest sentit, comenta que hi ha entitats que en aquest moment no
troben en l’ajuntament ni en les subvencions tradicionals una resposta adequada.
Aquesta situació, afegeix, es dona en l’àmbit de la cultura, en temes interdisciplinaris, i
en àmbits socials quan apareixen formes de gestió innovadores o de cogestió.
A continuació, indica que el Grup d'Esquerra Republicana està d’acord a fomentar
l’economia social i solidària, com les cooperatives i altres iniciatives econòmiques o de
consum que fomenten un model econòmic que posa les persones al centre per
comptes del lucre, sobretot en activitats d’interès general i més encara si tenen un
objectiu social. Tanmateix, matisa que cal buscar la forma de màxima legalitat per
fomentar aquesta economia.
D’altra banda, no acaba de veure clar que es maximitzin les xifres perquè en conjunt es
fan transferències corrents per valor de gairebé 1.000 milions d’euros i, per tant, la
quantitat de 44 milions entén que no és significativa, malgrat que està d’acord que
s’ha d’analitzar aquesta qüestió. Tot i així, reconeix que es pot observar una línia de
subvencions a entitats pròximes al grup del Govern.
Pel que fa als concursos públics, creu que s’hauria de fer un esforç per assegurar la
independència de les decisions i per avaluar l’impacte social que tenen les subvencions
atorgades mitjançant concurrència pública. Creu que també s’hauria d’avançar en una
línia de fons reintegrables, especialment en aquells casos en què s’adjudiquen serveis,
perquè no tota l’economia social és deficitària i no sostenible.
Finalment, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició.
La Sra. BALLARÍN considera que aquesta proposició és simplista i populista, però
comparteix la preocupació de fons. Recorda que l’article 22 de la Llei de subvencions
diu que el procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència
competitiva i que només en supòsits molt extraordinaris, que tinguin un interès públic
clar i perfectament justificat, seran possibles les subvencions directes i els convenis,
que són una altra eina que pot servir per canalitzar recursos públics cap a determinats
projectes. Insisteix que les subvencions directes i els convenis són instruments legals
però han de ser transparents, només s’han de donar en situacions extraordinàries i se
n’ha de justificar bé la finalitat perquè, en cas contrari, sempre hi haurà dubtes de
biaix en els atorgaments.
Tot seguit, assenyala que el 80 % de les subvencions que atorga l’Ajuntament de
Barcelona segueixen el procediment de concurrència competitiva, però encara hi ha
un 20 % queden al marge de la publicitat i de la concurrència. Aquesta situació
preocupa al Grup Socialista perquè projecta ombres de dubte sobre la gestió dels
diners públics, que és el pitjor que li pot passar a una administració. En aquest sentit,
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apunta que s’ha pogut llegir en els mitjans de comunicació que les ajudes a
determinades entitats que havien tingut entre les seves files membres del Govern
municipal han augmentat en un 60 %. Assegura que si el Sr. Pisarello o algun altre
regidor fossin de l’oposició farien un discurs exaltat i parlarien de mala gestió, de màfia
i de corrupció.
En conclusió, reitera que la proposició exagera en la diagnosi de la situació, però sí que
hi ha una preocupació que el seu grup comparteix.
La Sra. REGUANT considera que s’estan barrejant aspectes diferents. Per un costat,
apunta que les subvencions directes tenen limitacions i sovint és vist com un
mecanisme poc transparent, però li agradaria que s’expliqués quins projectes hi ha
darrere de les entitats que s’han esmentat i que han rebut aquestes subvencions.
Aleshores podran veure si el problema del biaix ideològic és d’uns o d’uns altres. Així,
comenta que una de les subvencions que s’han esmentat anava adreçada a un fons de
garantia per facilitar la subsistència d’entitats i cooperatives, i afirma que un fons de
garantia no és una subvenció directa.
D’altra banda, indica que hi ha grups que esmenten sistemàticament el nom d’algunes
entitats, però reclama que s’analitzi quantes subvencions han rebut al llarg dels anys,
perquè aquestes entitats ja en rebien anteriorment a aquest mandat. Demana, doncs,
que no es parli de sectarisme ni de biaixos ideològics.
A continuació, suggereix que el que molesta a alguns grups és que es vulgui fer un
canvi de paradigma a la ciutat. Així, replica a la Sra. Barceló que el Grup de la CUP Capgirem Barcelona està orgullós de la memòria de la Hamsa i de Can Vies.
El Sr. PISARELLO exposa que hi ha una normativa que estableix que de manera
ordinària les subvencions s’han d’atorgar per concurs, però que també es poden
concedir de forma directa si s’acredita l’interès públic, social, econòmic o humanitari.
Subratlla, doncs, que no totes les subvencions són iguals i replica a la Sra. Ballarín que
ell mai no ha parlat de corrupció referint-se a les subvencions. Tanmateix, apunta que
les subvencions directes han disminuït en relació amb el mandat anterior. Tot i així,
insisteix que si estan previstes legalment és perquè també tenen sentit.
A continuació, assenyala que el punt important és analitzar a què es destinen aquestes
subvencions. Així, destaca que moltes de les entitats que han rebut subvencions
directes es dediquen a protegir i a defensar els drets socials o a impulsar el
cooperativisme. Per tant, rebutja l’afirmació que s’atorguen aquestes subvencions a
entitats antisistema en detriment de les inversions socials. Posa com a exemple la
portaveu del Grup d'Esquerra Republicana, que és membre d’una fundació que es va
beneficiar d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, i això no obstant és a
l’oposició. Afegeix que el candidat a alcalde d’aquesta mateixa formació també és
membre de la mateixa fundació. Així, doncs, apunta que aquest conveni es va signar
perquè es va considerar que hi havia una raó d’interès públic.
En conclusió, indica que la via del concurs públic ha augmentat durant aquest mandat,
mentre que la via de la subvenció directa ha disminuït i s’aplica a entitats que ja rebien
aquestes subvencions. En tot cas, demana que s’anomeni una sola d’aquestes entitats
que no compleixi amb els criteris d’interès públic o que la sol·licitud no estigui
degudament justificada.
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El Sr. VILLAGRASA reitera que les dades que ha donat en la intervenció anterior no són
afirmacions del Grup Popular, sinó de l’interventor de l’ajuntament, el qual va
qüestionar les subvencions de 336.000 euros a l’Observatori DESC i la de 190.000
euros a Coop57.
En segon lloc, respon al Sr. Ciurana que es vota allò que diu la proposició, la qual,
metafòricament, és una reprovació de la política del Govern. Pel que fa a l’abast
d’aquesta política de subvencions, reitera que s’ha referit a un conjunt d’entitats
domiciliades al carrer de Casp 43, que en subvencions directes han rebut un total de
gairebé 7 milions d’euros.
Quant a l’afirmació que ha fet el Sr. Pisarello en el sentit que durant aquest mandat les
subvencions directes han disminuït, assenyala que entre 2016 i 2018 han augmentat
un 166 % i han passat de 8,9 milions d’euros a 23,7 milions. Puntualitza que aquestes
dades són de l’ajuntament, no pas del Grup Popular. Al capdavall, doncs, indica que el
Govern municipal ha beneficiat una sèrie d’entitats i, per tant, si hi ha algun problema
ideològic és perquè aquestes subvencions es donen amb criteris ideològics.
Per acabar, replica a la Sra. Reguant que el Grup Popular fa seva la memòria de Can
Vies, perquè consisteix en barricades, contenidors trencats, policies ferits i aparadors
de petits comerços malmesos.
El Sr. CIURANA assenyala que, si el que es vota és el que diu la proposició, el Grup
Demòcrata no hi pot votar favorablement perquè el text generalitza molt. Per tant, en
la línia del que ja apuntava en la seva primera intervenció, anuncia l’abstenció del seu
grup. Remarca que el seu grup ha estat el primer a denunciar públicament i en roda de
premsa un cert amiguisme i clientelisme amb algunes de les entitats domiciliades al
carrer de Casp 43, però opina que la generalització no és justa. Per tant, considera que
han de ser tan curosos com sigui possible quan es parla de subvencions directes a
entitats. Afegeix que, si la proposició s’hagués limitat a denunciar alguns casos
concrets, el seu grup hauria pogut valorar si aquestes subvencions tenen un caràcter
esbiaixat i sectari. Això no obstant, entén que la política del Govern actual per afavorir
un tipus determinat d’entitats és molt criticable, però insisteix que no es pot
generalitzar perquè hi ha entitats que fan una feina bona, honesta i al marge de
qualsevol amiguisme polític.
La Sra. BARCELÓ replica al Sr. Pisarello que si creu que la cooperativa formada per
membres de Can Vies és la solució per als problemes socials que té la ciutat de
Barcelona, el Grup de Ciutadans discrepa d’aquest model, malgrat que puguin coincidir
en el diagnòstic.
Tot seguit, desmenteix que 44 milions d’euros sigui una quantitat petita, perquè cada
euro pertany al conjunt dels ciutadans de Barcelona. Remarca que en la intervenció
anterior no ha dit en cap moment que el Govern estigués cometent una il·legalitat i
fins i tot ha reconegut que es poden atorgar subvencions directes fins a un màxim de
18.000 euros, simplement s’ha limitat a dir que es podrien haver convocat més
concursos. Així, doncs, ha quedat clar que el model de gestió d’aquest Govern per
assignar recursos públics ha estat concedir subvencions anuals a determinades entitats
per tal que aquestes no s’haguessin de presentar a un concurs públic per obtenir una
subvenció durant quatre anys.
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En conclusió, al seu grup li hauria agradat que la majoria dels 44 milions d’euros que
ha esmentat s’haguessin assignat mitjançant concurs públic, de manera que altres
entitats haurien tingut l’opció de presentar-s’hi.
La Sra. SENDRA creu que es barregen molts temes, com la innovació social, i la
cooperativa sortida de Can Vies en seria un exemple, o la recuperació de memòria,
qüestions que no es poden acollir a les subvencions típiques. Aquest seria el cas de la
fundació que vol recuperar el llegat del Sr. Pasqual Maragall, esmentada pel Sr.
Pisarello.
Finalment, reitera el vot contrari del seu grup a la proposició.
La Sr. BALLARÍN demana que quan s’atorguin subvencions extraordinàries es justifiqui
aquest caràcter extraordinari. En segon lloc, assenyala que la transparència no es pot
limitar a publicar una llista en format PDF que conté tots els projectes que s’han
subvencionat, sinó que exigeix poder accedir als projectes i als informes que els
acompanyen, i avaluar el retorn social que generen les subvencions i els convenis.
Finalment, remarca que una cosa és la llei i una altra l’ètica. En aquest sentit, comenta
que ella mateixa formava part del patronat d’una fundació que demanava subvencions
a l’Ajuntament de Barcelona, i quan l’any 2016 va entrar al Govern municipal el primer
que va fer va ser dimitir de les seves responsabilitats al patronat perquè va creure que
hi podria haver un conflicte d’interessos.
La Sra. REGUANT agraeix a la Sra. Ballarín que hagi reconegut que una cosa és la llei i
una altra és l’ètica, consideració que entén que es pot fer extensiva a altres qüestions,
com ara al que està passant actualment al Tribunal Suprem.
Dit això, constata que la crítica que han fet diversos portaveus s’ha limitat a tres
entitats i insisteix que el problema és la discrepància d’aquests grups amb allò que
representen aquestes entitats. En aquest sentit, pregunta si la Sra. Barceló sap què és i
quina tasca fa la Ciutat Invisible. També pregunta al Sr. Villagrasa, fent referència a
Coop57, si sap què és un fons de garantia i que no és una subvenció directa a l’entitat,
sinó per sostenir moltes ciutats cooperatives de la ciutat de Barcelona. Per tant,
insisteix que són aquests grups els qui tenen un biaix ideològic perquè en el fons els
molesta que hi hagi entitats de reconegut prestigi i que fa anys que treballen per
donar alternatives a un model que precaritza i intenten que molta gent s’insereixi al
món laboral.
Finalment, anuncia el vot contrari del Grup de la CUP - Capgirem Barcelona.
El Sr. PISARELLO assenyala que l’any 2014 les convocatòries públiques de subvencions
representaven el 36 % del total, mentre que l’any 2018 representen el 47,6 %.
Constata, doncs, que s’ha millorat molt en aquest sentit.
A continuació, indica que el Sr. Ciurana no ha concretat quines són les entitats que li
semblen sectàries, però reitera que moltes d’aquestes obtenien subvencions durant el
mandat anterior.
Tot seguit, apunta que l’Ajuntament d’Arroyomolinos va tenir un alcalde de Ciutadans
que va haver de dimitir perquè va signar contractes a dit, per corrupció. En aquest cas,
remarca, sí que es va actuar fora de la llei, mentre que a l’Ajuntament de Barcelona no
s’ha produït aquesta situació. Insisteix, doncs, que les entitats que han rebut
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subvencions ho han fet de manera legal, malgrat que això no coincideixi amb el model
dels grups que han criticat la política del Govern municipal.
Comenta que mentre escoltava la intervenció del Sr. Villagrasa tenia al davant la llista
de tots els casos en què el Partit Popular ha estat condemnat per actuar de manera
estructural com una entitat mafiosa, és a dir, per corrupció. Per tant, li sembla que
aquesta proposició és una hipocresia absoluta.
Finalment, anuncia el vot contrari del Grup de Barcelona en Comú.
El Sr. VILLAGRASA afirma que quan el Sr. Pisarello no sap què ha de dir o quan creu
que no hi haurà més intervencions ataca a tort i a dret. Reconeix que al seu partit hi ha
hagut alguns pocavergonyes i que en aquests casos la llei està actuant, de manera que
si hi ha pocavergonyes en altres partits també s’haurà d’actuar. Insisteix, doncs, que en
aquesta proposició s’han limitat a recollir l’advertiment que ha fet l’interventor perquè
no s’ha justificat l’excepcionalitat d’algunes subvencions atorgades a dit a entitats afins
al Govern. Si bé reconeix que aquesta actuació no és il·legal, afirma que sí que hi ha
favoritisme polític.
Així, doncs, torna a dir que si en qualsevol partit hi ha algun pocavergonya que
s’aprofiti de la política la justícia ha d’actuar i, si és declarat culpable, ha d’anar a la
presó.

Vot favorable de Ciutadans i Partit Popular, contrari de Barcelona en Comú, Esquerra
Republicana de Catalunya i CUP, i abstenció de Demòcrata i Partit dels Socialistes de
Catalunya.
REBUTJADA
Del Grup Municipal CUP:
53. –

(M1519/11210) Posar els mecanismes necessaris perquè es pugui donar resposta,
acompanyar i atendre al conjunt de persones que arriben al CUESB, tenint en compte
la situació de vulnerabilitat amb la que es troben. Així doncs, fins que l’Ajuntament no
resolguin els problemes de coordinació entre els diferents serveis d’atenció a les
persones a la ciutat, els treballadors podran desenvolupar la seva tasca de la millor
manera possible i responent a les necessitats de les persones ateses en tot moment,
sota els criteris de protecció i acompanyament a les famílies i específicament als
infants.
La Sra. ROVIRA comenta que el Grup de la CUP - Capgirem Barcelona va dubtar si havia
de presentar aquesta proposta perquè entenen que és un tema sensible i a vegades
s’ha fet partidisme en certes qüestions que afecten la ciutat, i assegura que el seu grup
no vol entrar en aquesta dinàmica. Tanmateix, assenyala que fa setmanes que estan
en contacte amb els treballadors del Centre d’Urgències i Emergències Socials de
Barcelona, on la situació és molt preocupant, tant per als treballadors com per al seu
grup, i entén que també ho ha de ser per a tota la ciutat. Per tant, creuen que és
important interpel·lar l’ajuntament i la resta d’institucions que tenen una intervenció
directa en la situació de les persones que arriben s’adrecen al CUESB.
Tot seguit, assenyala que en aquests moments alguns col·lectius que s’acosten a
aquest centre no són atesos a causa d’una indefinició sobre quina és la institució
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responsable d’aquest organisme o d’altres serveis de la ciutat, que no sempre depenen
de l’ajuntament. En aquest sentit, indica que hi ha professionals, com educadors i
psicòlegs, amb vocació de servei públic que no poden acollir aquestes persones que es
troben en situació de vulnerabilitat per tal que no hagin de passar la nit al carrer i que
puguin obtenir unes condicions materials mínimes que els garanteixin la subsistència a
la ciutat.
Atesa aquesta situació, i tenint en compte que s’està ordenant als treballadors del
CUESB que no atenguin alguns col·lectius si no es donen unes circumstàncies
determinades, reclama que l’ajuntament generi les eines necessàries per posar fi a
aquesta situació. També demana suport a aquests treballadors i especialment a les
persones en situació de vulnerabilitat. Creu que s’hi han de destinar els recursos
necessaris més que no pas aplicar uns protocols que de vegades poden impedir que
aquestes persones puguin cobrir les necessitats més bàsiques.
La Sra. RECASENS coincideix que aquests temes cal tractar-los seriosament i que la
situació dramàtica de persones que arriben a la ciutat demanant acolliment no
s’hauria d’utilitzar per fer política.
En segon lloc, reconeix la tasca que fan tant voluntaris com professionals al CUESB i al
SAIER. Indica que aquets equipaments municipals han patit restriccions econòmiques i
problemes en les condicions laborals. Així, comenta que el concurs per adjudicar la
gestió del CUESB va quedar desert perquè no hi va haver cap empresa que hi optés a
causa dels preus que es marcaven i de les condicions laborals que s’exigien en el plec
de clàusules.
Seguidament, creu que l’Administració pública té l’obligació de facilitar al màxim la
prestació de determinats serveis. Remarca que el personal d’aquest centre no
solament actua en situacions conegudes, com els atemptats de la Rambla del 17
d’agost de 2017, sinó que també són els primers a arribar quan es produeix una
situació complexa com l’incendi de l’avinguda de Xile.
D’altra banda, li sorprèn l’afirmació que ha fet la Sra. Rovira en el sentit que els
treballadors del CUESB tenen ordres de no atendre determinats col·lectius. Per tant,
demana que el Govern aclareixi si aquesta situació, que també va aparèixer en un
mitjà de comunicació, és deguda a instruccions concretes de l’ajuntament, a l’aplicació
de protocols o a la manca de coordinació.
La Sra. BARCELÓ està d’acord que aquest és un tema sensible, tal com han dit les
portaveus que han intervingut anteriorment. Creu que en aquesta qüestió hi ha
d’haver el màxim consens i que s’ha de donar tot el suport als treballadors del CUESB,
del SAIER i de tots els centres de serveis socials, que són excel·lents professionals i que
moltes vegades no compten amb les eines necessàries per poder fer bé la seva feina.
En el cas del CUESB, remarca que és l’organisme que rep l’emergència i fa una gran
feina de contenció emocional en casos realment difícils. Moltes vegades, afegeix,
aquests treballadors pateixen una sobrecàrrega emocional per les circumstàncies de la
feina que fan. A més a més, destaca que el CUESB, que és un servei que funciona les
vint-i-quatre hores del dia, va atendre més de 27.000 persones a Barcelona durant
l’any 2018, segons dades recents de l’Institut Municipal de Serveis Socials, i va fer més
de 5.000 intervencions a domicili. Per tant, mostra el suport del Grup de Ciutadans als
treballadors d’aquest servei.
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Tot seguit, recorda que al desembre de 2018 els treballadors del CUESB varen assistir a
la comissió i varen demanar condicions laborals més dignes per desenvolupar la seva
feina. Assenyala que a Barcelona hi ha més d’un 20 % de persones que estan en risc de
pobresa o d’exclusió social i que sovint no hi ha una eina eficaç per abordar aquesta
situació. En aquest sentit, comenta que hi ha més de mil persones que dormen al
carrer, que els desnonaments continuen, que a la taula d’Emergència Habitacional hi
ha més de quatre-centes persones que esperen un habitatge o que, quan es va tancar
el Centre d’Acollida Nocturna d’Emergències a causa d’unes obres, el CUESB no els va
poder oferir un lloc per dormir en un alberg o en una plaça residencial no hi havia
places, circumstància que el seu grup va poder comprovar.
En conclusió, demana que la Sra. Ortiz aclareixi si algun col·lectiu no ha estat atès
durant aquests mesos per algun motiu i si s’ha donat alguna ordre en aquest sentit.
La Sra. BENEDÍ està d’acord amb la part propositiva d’aquesta mesura. Remarca que
els vuitanta treballadors d’aquest organisme, a més a més d’afrontar situacions
d’emergència les vint-i-quatre hores del dia, també donen servei a dinou municipis de
l’àrea metropolitana. Per tant, mostra el suport del Grup d'Esquerra Republicana a
aquests treballadors, els quals recorda que dies enrere varen assistir a la comissió per
reivindicar els seus drets, tal com s’ha dit anteriorment, i opina que l’ajuntament els ha
de donar una resposta.
Seguidament, atesa la situació d’emergència que viu la ciutat de Barcelona, subratlla la
necessitat de coordinació entre les diferents administracions.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup.
La Sra. ANDRÉS anuncia el vot favorable del Grup Socialista perquè comparteix
absolutament la lletra de la proposició. Està d’acord, doncs, que el CUESB pugui
atendre amb les condicions necessàries les persones vulnerables, i especialment els
infants que necessiten aquest suport públic.
D’altra banda, el seu grup també vol saber si és cert que hi ha hagut casos en que
aquest suport no s’ha donat, perquè els consta que l’ajuntament de Barcelona dona
resposta sempre i en tots els casos de situacions de vulnerabilitat, tot i que de vegades
ho fa amb més recursos i de vegades amb menys.
Finalment, felicita els professionals del CUESB per la tasca que fan i recorda que
aquests treballadors també necessiten la millora de les condicions laborals reclamen.
Espera, doncs, que els plecs de clàusules de futurs concursos recullin aquestes
demandes.
El Sr. VILLAGRASA anuncia el vot favorable del Grup Popular.
La Sra. ORTIZ agraeix el to i el plantejament del debat. En primer lloc, aclareix que no
estan parlant ni de voluntariat ni d’altres serveis, perquè el CUESB és un servei
d’emergències i urgències i, per tant, a diferència d’altres serveis com serveis
d’intervenció social, els centres de primera acollida, el SARA o el SAIER. Aquestes
emergències, afegeix, poden ser diverses, com un incendi, la situació que es va viure
amb els atemptats de 2017 o una situació de risc imminent en un moment en què no
estigui disponible algun dels serveis d’intervenció social per donar-hi resposta. En
aquest sentit, manifesta que els protocols d’actuació del CUESB exigeixen que es tracti
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de casos d’emergència i que no siguin atesos per un altre servei. Per aquesta raó el
Govern ha treballat en la coordinació amb d’altres administracions.
Pel que fa als casos concrets en que no s’ha pogut oferir l’ajut que es demanava,
considera que la Sra. Reguant ha descrit la situació amb molta sensibilitat. Aclareix que
es tractava de persones sol·licitants d’asil i la setmana anterior en va parlar amb la
delegada del Govern, a la qual va preguntar per què no se les allotjava si hi ha una
entitat que s’encarrega de fer-ho. En aquest sentit, remarca que a Barcelona hi ha més
de quatre-centes allotjades perquè l’Estat no se’n responsabilitza. L’entitat que fa
aquesta tasca, afegeix, els ha comunicat que tenen un topall i que no tenen prou
pressupost. Aquesta situació, per tant, té un impacte sobre la ciutat i afecta diverses
administracions.
En segon lloc, comenta que la setmana anterior es va produir una altra situació, sobre
la qual no pot donar més detalls. Aquesta situació afectava un col·lectiu concret i
remarca que en aquest cas s’estaven utilitzant els serveis socials en benefici d’una
xarxa. Es tractava d’una qüestió de seguretat i hi va haver una intervenció policial.
Puntualitza que és per aquesta raó que es varen donar instruccions als professionals.
Aquesta circumstància es va comunicar a les forces de seguretat i el cas s’està
investigant.
Dit això, mostra el suport del Govern als treballadors perquè, malgrat que hi pugui
haver motius de seguretat per justificar algunes instruccions, reconeix que aquesta
situació crea molta tensió als educadors, treballadors socials i psicòlegs. Comenta que
aquests professionals han patit durant un cert temps aquesta tensió, malgrat que fa
alguns dies que la situació s’ha tranquil·litzat perquè ja no hi ha gent pernoctant a la
porta del servei. Espera, doncs, que aquesta tranquil·litat es pugui mantenir.
Finalment, insisteix que respecta el criteri dels professionals, malgrat que en aquest
cas s’hagués d’intervenir per motius de seguretat. També reitera que el Govern
comparteix completament el text de la proposició.
La Sra. ROVIRA se suma al suport als treballadors del CUESB, tal com han fet durant els
darrers quatre anys. Demana als grups que també han mostrat el seu suport a aquest
col·lectiu de treballadors i la seva posició favorable a disposar d’un servei públic fort
que aquest suport es tradueixi en mesures concretes, en un increment del pressupost i
en una millora de les condicions laborals, per tal que aquest suport no es limiti a les
paraules, tal com passa massa sovint.
Malgrat el to amable que ha utilitzat en la primera intervenció, creu que també cal
certa contundència i plantejar alguns temes. En aquest sentit, critica que hi hagi llits
buits i que no s’atenguin famílies amb nadons, tal com han advertit els treballadors
que passa. També denuncia el cas d’una treballadora que, per ètica i vocació, va fer
entrar les persones que dormien al carrer i per això va ser sancionada amb vint-i-un
dies sense feina ni sou. Constata, doncs, que els treballadors tenen por i creu que
l’ajuntament no està a l’altura de les circumstàncies. Opina, doncs, que tant els grups
polítics com els treballadors mateixos haurien de proveir les mesures necessàries per
tal que aquesta feina es pugui desenvolupar sense por, perquè l’ètica prevalgui
damunt dels protocols i per assegurar que es fa un bon acompanyament a les famílies i
als nadons.
Finalment, el seu grup és conscient que resoldre aquesta situació no depèn solament
de l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, reclama la coordinació i l’organització
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necessàries. En qualsevol cas, creu que les persones han de ser prioritàries, per davant
de qualsevol protocol i qualsevol circuit, i això implica que els treballadors puguin fer
la seva feina sense por i que puguin permetre l’entrada de persones que dormen al
carrer quan a dins de les instal·lacions hi ha cent llits buits. Qualifica aquesta situació
d’inacceptable i exigeix que quan els treballadors del CUESB decideixen actuar sota
criteris ètics l’ajuntament els faci costat. El Govern, doncs, hauria de parlar amb
l’empresa concessionària del servei en aquest sentit. Critica que un servei tan
important es deixi en mans privades i creu que s’hauria de tornar a plantejar la gestió
pública del conjunt de serveis de la ciutat.
La Sra. RECASENS reitera el suport del Grup Demòcrata als treballadors del CUESB, que
sovint són els primers a atendre les situacions d’emergència que es produeixen a la
ciutat de Barcelona. En tot cas, apunta que no hi hauria d’haver discussions entre
diversos serveis d’atenció a les persones.
D’altra banda, pregunta al Govern si els fets que ha denunciat la Sra. Rovira són certs i
que una treballadora ha estat sancionada per haver actuat al marge del protocol.
La Sra. BARCELÓ pregunta si és cert que hi havia una família amb un menor que
dormia al carrer i que una treballadora va ser sancionada per permetre’ls entrar a les
instal·lacions. Cedeix el temps d’intervenció que li resta a la Sra. Ortiz perquè pugui
respondre a aquesta pregunta.
La Sra. BENEDÍ comenta que l’estiu anterior el seu grup va formular una pregunta per
saber què passava a les portes del SAIER, on hi havia famílies amb infants que es
quedaven al carrer. Els varen respondre que no hi havia cap família amb infants que
estigués al carrer, però varen constatar que la resposta no era certa, com ho mostren
algunes fotografies. Indica que en aquest moment passa això mateix al CUESB.
Pel que fa al cas de la treballadora sancionada, apunta que el seu grup també ha rebut
notícies d’aquest cas i fonts del CUESB els ho varen confirmar. Assenyala que, malgrat
que aquest sigui un servei externalitzat, l’ajuntament té prou eines per intervenir-hi i
sancionar o prendre les mesures oportunes si l’empresa si ha actuat correctament.
Finalment, considera que no és acceptable que hi hagi famílies amb criatures dormint
al carrer quan a dins de l’edifici hi ha llits disponibles.
La Sra. ANDRÉS manifesta que al seu grup li preocupa que s’hagi obert un expedient a
una treballadora pel fet de no complir el protocol i actuar amb criteris professionals.
També li preocupa que hi hagi famílies amb criatures ateses pel SAIER, on intervé
l’Ajuntament de Barcelona, i que aquestes criatures no siguin en un recurs residencial.
Sap que la resposta serà que l’Estat hi ha de posar més diners, però indica que en
aquests casos els recursos s’han de buscar i les persones s’han d’atendre. Sigui com
sigui, considera que no es pot consentir que una família detectada, diagnosticada i
atesa per un servei municipal es quedi al carrer, especialment les criatures.
La Sra. ORTIZ indica que no pot comentar què s’ha fet o què s’ha deixat de fer en cada
cas concret. Aclareix a la Sra. Andrés que no han parlat de famílies ateses pel SAIER.
Respecte al problema de seguretat amb un col·lectiu concret i investigat per la policia
que ha esmentat en la intervenció anterior, aclareix que es tracta de sol·licitants d’asil
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que no són atesos pel SAIER, sinó per un servei estatal que no els està donant resposta
i, per tant, aquestes persones s’estan quedant al carrer. Afegeix que aquesta situació
es produeix a Barcelona, però també a Santa Coloma o a l’Hospitalet de Llobregat, tal
com recullen els mitjans de comunicació. A més a més, constata que ajuntaments
governats pel Partit dels Socialistes i pel PDECat envien aquestes famílies amb fills a
Barcelona i reitera que la delegada del Govern li va comunicar que aquest era un
problema de pressupost, de manera que no podien allotjar més de set-centes
persones. Per tant, demana rigor i coherència als grups municipals a l’hora de fer
exigències al Govern municipal, perquè aquests temes sempre són sensibles. Destaca,
doncs, que solament l’Ajuntament de Barcelona està donant una resposta a les
famílies sense llar i als sol·licitants d’asil, mentre que la resta d’administracions es
desentenen del problema.
Pel que fa a la treballadora sancionada, comenta que aquest cas l’hi va comunicar la
regidora de la CUP. Assenyala que es varen preocupar per aquest cas i que es tracta
d’una relació contractual entre l’empresa i la treballadora. Matisa que la sanció no la
va imposar l’ajuntament i que, de fet, la varen trobar excessiva però no hi poden
intervenir per raons legals.
Pel que fa a les demandes dels treballadors del CUESB, comenta que ja s’havien inclòs
al plec de clàusules, però una empresa va interposar un recurs perquè no estava
d’acord amb els estàndards de qualitat ni amb el reconeixement de categories que
s’exigia, i el Tribunal Català de la Competència va suspendre aquestes clàusules amb
una mesura cautelar. Considera, doncs, que hi hauria d’haver més eines per reconèixer
el valor dels treballadors, perquè insisteix que en el plec de clàusules ja hi ha el
reconeixement salarial i les categories, i per un criteri de competència la Generalitat
ha suspès un contracte perquè una altra empresa amb pitjors condicions i amb pitjor
qualitat es pugui presentar a la licitació. Constata que la situació és molt complexa i no
s’hauria de simplificar, sinó analitzar a fons quines en són les causes.

Vot favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i CUP.
APROVADA amb el redactat següent:
Posar els mecanismes necessaris perquè es pugui donar resposta, acompanyar i
atendre al conjunt de persones que arriben al CUESB, tenint en compte la situació de
vulnerabilitat amb la que es troben. Així doncs, fins que les administracions competents
no resolguin els problemes de coordinació entre els diferents serveis, els treballadors
podran desenvolupar la seva tasca de la millor manera possible i responent a les
necessitats de les persones ateses en tot moment, sota els criteris compartits de
protecció i acompanyament a les famílies i específicament als infants.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:
54. –

(M1519/11212) Que el Govern municipal de la ciutat ens informi, en aquesta comissió
i també per escrit, sobre el nombre de persones que exerceixen la venda ambulant
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il·legal a la ciutat de Barcelona, quantes han aconseguit entrar en el programa
d’inserció laboral dut a terme per l’actual govern de la Sra. Colau i en quin estat de
concreció es troben les propostes d’intervenció sorgides de la taula interadministrativa.
La Sra. RECASENS considera que és sorprenent que el Govern delegui en el director
d’Ocupació la resposta a aquest prec. En tot cas, no sap si el Sr. Ramos o el Sr. Pisarello
han tingut temps de passejar per la plaça Reial, tot fent campanya electoral, i han
pogut observar el nou mercat de la misèria en aquest indret, que s’ha omplert de
manters i de terrasses buides. No sap si aquest és l’efecte que buscava el Govern.
Recorda que al passeig Joan de Borbó va passar una cosa similar.
Tot seguit, exposa que la venda il·legal ambulant actualment constitueix un dels
principals problemes de Barcelona. Remarca que sota el mandat de l’alcaldessa Colau
s’ha triplicat o quadriplicat el nombre de persones que exerceixen aquesta activitat,
que segons algunes fonts han passat de 400 a 1.500. En tot cas, no es vol referir a
xifres concretes perquè no li passi com a la Sra. Colau, que darrerament va haver de
reconèixer que havia fet demagògia quan parlava de la quantitat de pisos buits que hi
ha a la ciutat. Per aquesta raó, pregunta quin és el nombre de persones que
actualment estan exercint la venda ambulant il·legal a la ciutat de Barcelona.
El Sr. RAMOS apunta que respondrà a la pregunta formulada per escrit, relativa al
programa d’inserció laboral que impulsa el Govern. Informa que, amb la mesura
ocupacional de projectes integrals de contractació, 133 persones en situació de
irregularitat administrativa van iniciar un procés de regularització, 115 de les quals el
varen finalitzar i varen signar un contracte de dotze mesos. D’aquestes 115 persones,
66 provenien de la venda ambulant no autoritzada, a les quals s’han d’afegir 17
persones que van participar en la cooperativa Diomcoop. Així, doncs, hi ha un total de
83 persones provinents de la venda ambulant que s’han han pogut inserir, un 72 % de
les quals han aconseguit entrar en el mercat ordinari amb contractes de treball de sis
mesos de durada com a mínim i amb sous de 1.000 euros.
Pel que fa a la taula interadministrativa, apunta que el mes de febrer es va fer una
reunió en la qual varen participar el secretari d’Interior, la cúpula dels Mossos
d’Esquadra, la direcció del port, la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil,
el tinent d’alcalde, el comissionat de Seguretat, el comissionat d’Economia Social i ell
mateix. En aquesta reunió l’ajuntament va presentar un document que incorporava
quatre eixos: gestió de l’espai públic amb actuacions policials i de caire social,
intervenció en les cadenes de distribució mitjançant un pla de xoc contra les naus de
venda a l’engròs, les alternatives sociolaborals que acaba de comentar i una proposta
perquè la Generalitat aporti recursos en aquest àmbit, i finalment una proposta de la
Delegació del Govern per flexibilitzar i agilitzar els processos de regularització, i
facilitar la incorporació d’aquestes persones al mercat de treball. Posteriorment s’han
mantingut altres reunions amb el port, amb la Policia Portuària i amb la delegada i la
subdelegada del Govern.
La Sra. RECASENS creu que el Govern està arribant a un límit insospitat. No sap si el
tinent d’alcalde pensa en les persones que estan sotmeses a màfies i que exerceixen la
venda ambulant il·legal, ni si li afecta o no caminar per Barcelona i veure el mercat de
la misèria quan entra a la plaça Reial. Subratlla que amb aquest prec volen obtenir
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resposta a tres preguntes: quantes persones es dediquen actualment a la venda il·legal
a la ciutat de Barcelona, quantes persones han participat en el circuit d’inserció laboral
i en quina situació es troba la taula interadministrativa. Entén que a Barcelona Activa
no li pertoca tenir un cens d’aquestes persones, la coordinació i les intervencions
policials, negociar amb l’Estat o intervenir en els canals de distribució. Per aquesta raó
formula el prec al govern de la ciutat, no pas a Barcelona Activa ni al Sr. Ramos.

ES DÓNA PER TRACTAT

55. –

(M1519/11219) Que es faci una nova regulació de la DUM (distribució urbana de
mercaderies). 1.- Que es promoguin punts de recollida de les entregues del comerç
electrònic o d’altres modalitats que estiguin situats en els eixos comercials i en
equipaments públics com per exemple en Mercats municipals. 2.-Que es generi
atracció cap al comerç tradicional i sinergies entre les modalitats de comerç
promovent una cultura del consum fonamentada en valors de sostenibilitat
mediambiental.
La Sra. RECASENS té la sensació que perd el temps perquè hi ha presents el tinent
d’alcalde, el regidor i el comissionat de Seguretat, i no respon cap d’ells. Dit això,
exposa que aquest prec fa referència a la irrupció del comerç electrònic, que té dos
impactes fonamentals. En primer lloc, apunta que aquestes noves tecnologies estan
produint un canvi d’hàbits en el consum i cal que convisquin amb el comerç
tradicional. En segon lloc, subratlla l’impacte que té aquest comerç electrònic sobre la
mobilitat i a qualitat de l’aire. Així, comenta que s’ha quantificat que una quarta part
dels desplaçaments per fer els lliuraments del comerç electrònic són fallits, i per tant,
s’han de repetir. A més a més, indica que sovint el consumidor sent una necessitat
d’immediatesa que no és real i per tant, caldria actuar per evitar aquests trajectes
absurds i innecessaris. També suggereix que caldria apostar per l’anomenat click and
collect com a alternativa al lliurament a domicili i promoure que els eixos comercials,
els mercats municipals o les estacions de transport públic puguin tenir punts de
recollida dels productes venuts mitjançant el comerç electrònic.
A més a més d’aquest conjunt de mesures, el Grup Demòcrata creu que caldria
repensar les àrees de distribució urbana de mercaderies. Pregunta, doncs, quin és el
capteniment del Govern sobre aquesta qüestió.
El Sr. COLOM accepta el prec perquè el Govern comparteix aquestes preocupacions.
En aquest sentit, assenyala que hi ha tres nivells d’actuació. En primer lloc, s’hauria
d’estudiar com s’ha d’adaptar la ciutat a aquesta realitat. En segon lloc, analitzar
l’impacte sobre la sostenibilitat, sobre la mobilitat, sobre la qualitat de l’aire, sobre els
residus, que se n’estan generant molts, i sobre les condicions laborals. En aquest
sentit, remarca que aquesta modalitat de comerç, entre altres, externalitza els costos
laborals. I en tercer lloc, estudiar com el comerç de proximitat encara aquest repte.
A continuació, assenyala que el Govern està treballant en aquest tercer nivell per tal
que el comerç de proximitat reforci aquells elements que el fan fort, com la
professionalitat, els productes de qualitat, el servei, la integració en l’entorn, i que
s’integri en el món de la digitalització. Opina que el comerç de proximitat també ha de
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ser un actor del comerç digital i, per tant, ha de tenir una visió omnicanal. Tot i així,
adverteix que l’atomització del comerç de proximitat pot representar una dificultat per
fer aquesta passa, però creu que es pot superar si treballa cooperativament. Així,
considera que la targeta Viba pot ser un dels elements importants que ajudi al comerç
de proximitat a entrar en aquesta època de la digitalització. Esmenta un estudi fet per
l’Àrea Metropolitana que analitza molts d’aquests elements.
Quant al nivell de mobilitat, assegura que el Govern hi està treballant.
La Sra. RECASENS agraeix l’acceptació del prec i coincideix amb la importància dels
punts que ha descrit el Sr. Colom. Creu que és evident que el comerç electrònic avança
i que no es pot aturar, però considera que l'Ajuntament de Barcelona, com a
Administració pública, ha de poder regular sobre els temes que afecten la ciutat. Així,
doncs, assenyala que el Govern municipal durant el pròxim mandat haurà d’abordar
els dos reptes que ha esmentat en la primera intervenció. En primer lloc, promoure
punts de recollida en els comerços de proximitat i en diversos equipaments públics per
evitar desplaçaments innecessaris, i, en segon lloc, generar sinèrgies a favor del bé
comú que és la sostenibilitat ambiental. Evidentment com ara parlem d’això i estem a
la comissió que estem, parlem d’aquests dos fets.
Finalment, comenta que el prec contempla aquestes dues qüestions, però està d’acord
que caldrà incidir el tema de les condicions laborals perquè en aquest cas la justícia va
per un cantó i la realitat va per un altre.
El Sr. COLOM reitera que el Govern està treballant en aquesta línia i demana que la
resta de formacions polítiques treballin des de les diverses administracions perquè la
qüestió del comerç electrònic s’ha d’abordar també des de la regulació normativa i des
de la política fiscal. En aquest sentit, insisteix que una part d’aquest comerç
externalitza costos i, per tant, exerceix una competència deslleial amb el comerç de
proximitat. Creu, doncs, que totes les administracions han de treballar en la mateixa
línia, reconèixer la realitat i abordar la qüestió amb l’objectiu de facilitar l’adaptació
del comerç tradicional a la nova situació, però també de propiciar que les condicions
siguin més justes perquè tot plegat sigui en benefici del conjunt de la ciutat i no només
de les empreses o plataformes.
La Sra. RECASENS pregunta si el Govern ha acceptat el prec anterior, en el qual es fa
una petició d’informació. Entén que l’han acceptat i que els lliuraran aquesta
informació per escrit. Demana que consti en acta que el Sr. Ramos només ha respost a
una de les tres preguntes que es formulen en el prec i que els facin arribar aquestes
respostes per escrit.

ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
56. –

(M1519/11216) Instem a l'Ajuntament de Barcelona, per a realitzar totes les gestions
oportunes per tal que la comissaria de plaça Catalunya s'obri de forma immediata.
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El Sr. SIERRA exposa que la comissaria de Mossos d’Esquadra del carrer Nou de la
Rambla i la comissaria de la Guàrdia Urbana de Rambla estan saturades, raó per la qual
el Grup de Ciutadans formula aquest prec, el text del qual llegeix a continuació.
El Sr. RECASENS accepta el prec, entre d’altres raons perquè considera que la
comissaria de la plaça de Catalunya és fonamental per al sistema de seguretat de la
ciutat. Remarca que quan era oberta rebia aproximadament el 30 % de denúncies del
districte, de manera que el seu tancament ha significat un increment del temps
d’espera a la comissaria de l’Eixample i a la del Cos de Mossos d’Esquadra del carrer
Nou de la Rambla. Informa que varen parlar amb el Departament d’Interior sobre
aquesta qüestió, i els han comunicat que el tancament es va produir el mes de
novembre de 2017, després dels atemptats del mes d’agost, per la necessitat de fer-hi
obres i millorar-ne les condicions. També han traslladat aquesta preocupació al grup
de la Junta Local de Seguretat. Afegeix que pocs dies enrere es va reunir amb el
director dels Mossos d’Esquadra, el qual li va comentar que les obres ja estan
acabades i que en aquest moment estan fent tramitacions sobre riscos laborals amb la
part sindical. També apunta que han parlat amb TMB sobre uns nous requeriments
que va fer el Departament d’Interior, i els han comunicat que aquesta feina també està
gairebé enllestida.
Finalment, es compromet a continuar insistint sobre aquesta qüestió perquè cal que
aquestes comissaries siguin operatives.
El Sr. SIERRA agraeix l’acceptació del prec i la feina que sap que fa el Govern en aquest
sentit. Vol traslladar aquest prec també a la resta de formacions polítiques que tenen
representació al Parlament de Catalunya perquè instin el Departament d’Interior a
preocupar-se per les necessitats de seguretat que té la ciutat de Barcelona.

ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya:
57. –

(M1519/11221) Instar el govern municipal a realitzar els canvis normatius que siguin
necessaris per tal de permetre la reobertura de la piscina de la Torre de les Aigües,
popularment coneguda com a Platja de l’Eixample, per al seu ús cívic i veïnal.
El Sr. CORONAS exposa que el Grup d'Esquerra Republicana presenta aquest prec
després del tancament de la coneguda com a platja de l’Eixample, a la Torre de les
Aigües. En primer lloc, no vol que s’entengui aquest prec com un atac per una decisió
mal presa perquè són conscients del marc en què s’ha pres la decisió, simplement vol
fer una sèrie de consideracions i de reflexions.
El seu grup considera que la platja de l’Eixample no s’hauria de tancar perquè és un
espai d’ús cívic i veïnal per al gaudi d’infants i les seves famílies a l’estiu, en una illa de
calor, contaminació atmosfèrica i manca d’espai públic com és la dreta de l’eixample.
Entenen que s’hagi de tancar provisionalment, tenint en compte que incompleix la
normativa, tant l’autonòmica com la municipal, però adverteix que si s’apliquessin
totes les normatives literalment s’haurien de tancar tots els interiors d’illa, prohibir la
circulació de vehicles i la majoria de les activitats que es duen a terme a l’espai públic.
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Per tant, creu que caldria flexibilitzar puntualment les normatives per a determinades
activitats i realitzar aquells canvis normatius que siguin necessaris per tal de permetre
la reobertura de la platja de l’Eixample per a l’ ús cívic i veïnal, i evitar posar en risc
altres activitats. Insisteix que són conscients que no es tracta solament de normatives
municipals, sinó també de competències d’altres administracions.
El Sr. XIMENO exposa que l’estiu anterior, mitjançant un requeriment de la Síndica de
Greuges i de diversos veïns, es va detectar que en aquest indret hi havia un problema
de sorolls. El primer que va fer el Govern va ser intentar reduir l’activitat per poder-la
encaixar en la normativa, de manera que varen rebaixar l’aforament de 375 a 200
persones i l’horari de 70 a 45 hores, no s’hi varen admetre grups, no es va permetre la
celebració d’aniversaris, es varen fer campanyes de sensibilització i es va revisar la
normativa. Tot i així, quan posteriorment es va fer una sonometria es va comprovar
que aquestes mesures no eren suficients, de manera que s’han demanat dos estudis
per veure si es poden fer apantallaments. Assegura, doncs, que s’ha fet tot el que era
possible però no hi ha hagut manera d’arribar als límits que exigeix la normativa.
A continuació, assenyala que el Districte de l’Eixample planteja alternatives per al
pròxim estiu, però indica que, pel que fa a la normativa, el problema és
l’excepcionalitat, perquè la Llei 16/2002, de protecció de la contaminació acústica, no
admet excepcions, com tampoc les admet el Decret 175/2009, que desplega aquesta
llei catalana. Assegura que el Govern treballarà en aquesta qüestió, però apunta que
l’ordenança està vinculada a la llei catalana i al reglament, i per tant aquesta qüestió
s’ha d’estudiar conjuntament amb la Generalitat. Insisteix que els interiors d’illa són
espais de tranquil·litat, i per tant, s’hauria de plantejar una excepcionalitat a la norma
que en aquests moments la legislació no permet.
Finalment, està d’acord que s’ha de trobar una solució i per aquesta raó s’han buscat
alternatives, com el Parc Joan Miró, on el tema acústic no seria un problema.
El Sr. CORONAS pregunta què passarà si es produeix la mateixa queixa amb un pati
d’escola, amb un equipament esportiu, amb un local d’un agrupament escolta o amb
una escola bressol. Segons la legislació vigent, tots aquests equipaments s’haurien de
tancar, la qual cosa generaria molts problemes addicionals. A més a més, subratlla que
la Gran Via i el carrer d’Aragó, que són dues de les grans autopistes urbanes de la
ciutat, incompleixen sistemàticament els nivells de decibels permesos per aquesta llei.
Per tant, conclou que s’ha de començar a treballar per trobar-hi una solució.
Seguidament, reitera que aquesta qüestió no depèn solament de l’ajuntament, però
creu que una ciutat com Barcelona no pot permetre que li tanquin un pati d’escola o
una escola bressol en aplicació d’aquesta mateixa llei.
Finalment, remarca que el sentit del prec és plantejar el problema i instar el Govern
perquè comenci a cercar solucions, no pas criticar-ne l’actuació. I per aquesta raó
demana que s’impulsin els canvis normatius que siguin necessaris.
El Sr. XIMENO està d’acord que aquesta qüestió s’ha d’abordar. Apunta que el mapa
acústic de Barcelona ja s’ha elaborat, que les diverses zones s’han dibuixat i que hi ha
un pla d’acció. Aquest és el marc, conclou, per abordar els problemes del trànsit i
altres. Per tant, apunta que caldrà trobar punts d’excepcionalitat.
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ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:
58. –

(M1519/11203) Acceptar proves documentals (fotografies, vídeos o altres models de
verificació no oficials però versemblants) per acreditar les activitats realitzades
anteriorment per la persona optant a una llicència d’ocupació de la via pública per
exercir l’activitat d’estàtua urbana, o vivent, a la Rambla de Santa Mònica, amb igual
valor que les certificacions oficials.
La Sra. ANDRÉS exposa que el dia 27 de febrer proppassat es varen aprovar les Bases
per accedir a una llicència d’ocupació de la via pública per exercir l’activitat d’estàtua
urbana vivent a la rambla de Santa Mònica. Afegeix que diversos professionals afectats
han formulat al·legacions tant al decret de regulació de l’activitat com a aquestes
bases. Observa que els requisits exigits limiten l’exercici d’aquesta feina i la
regularització dels professionals que s’hi dediquen. El Grup Socialista entén que en el
procés de selecció s’inclou una prova artística que ja en garanteix la qualitat, raó per la
qual formula aquest prec.
La Sra. PIN no accepta el prec però es compromet a revisar aquesta qüestió.
Argumenta que la nova normativa es va treballar conjuntament amb col·lectius
diversos i que ja incorpora moltes de les demandes que aquests feien. Tanmateix,
assenyala que la proposta que es planteja en el prec ja s’havia estudiat, es va constatar
que presentava problemes d’ordre jurídic i no es va incorporar en el plec de condicions
del concurs, si bé reconeix que és lògica i de sentit comú.
La Sra. ANDRÉS remarca que actualment no hi ha un circuit estable d’estàtues
humanes i, per tant, és difícil complir amb el requisit d’haver participat en tres
muntatges teatrals, mostres o concursos lligats a aquesta activitat. Considera, però,
que és important que la rambla de Barcelona continuï essent un referent en aquest
àmbit i que es pugui regularitzar la situació de les persones que s’hi dediquen.

ES DÓNA PER TRACTAT
59. –

(M1519/11214) Reclamar a la Regidoria de Mobilitat, en tant que màxim responsable
de l’empresa TMB, a complir amb el RD 396/06 amb les millores de la normativa
europea 251/03 i 2015/c, a assegurar que es compleixen les demandes dels
treballadors i treballadores de Metro de transparència, tal i com indica el dictamen de
l’APCAT CNS 64/2018 del 31-1-19 a instància de la pròpia TMB, i fer-les extensives a
tots els treballadors/es d’empreses externes que desenvolupen la seva tasca a TMB.
També a garantir l’accés a tota la informació adient per desenvolupar sense perill les
necessàries tasques de manteniment, atenció mèdica preventiva i protocols d’actuació
per tots els treballadors/es que puguin estar afectats o que hagin estat exposats a
l’amiant. Finalitzar l’inventari correctament i els plans pel l’eliminació tot l’amiant, que
inclogui data límit per desamiantar, de forma urgent i sempre amb el màxim diàleg i
acord amb els treballadors/es.
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La Sra. ANDRÉS critica la gestió que fa TMB de la problemàtica causada per la
presència d’amiant al metro de Barcelona, denunciada pels sindicats. Acusa l’empresa
de manca de transparència i d’incomplir promeses fetes als treballadors. Així, apunta
que TMB s’ha negat a facilitar als sindicats les dades dels afectats potencials, malgrat
que l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha dit que aquesta mesura és legal. De
la mateixa manera, tampoc no s’ha facilitat la informació necessària per realitzar la
feina amb seguretat, malgrat que s’havien aprovat resolucions en el Plenari i en
comissió en aquest sentit. També critica que la regidora de Mobilitat, responsable
d’aquesta qüestió, no sigui present en el debat d’aquest punt. Finalment, reclama que
la regidora es comprometi a fer complir totes les demandes dels treballadors del
metro per resoldre aquest problema.
El Sr. MONTANER admet que la presència d’amiant al metro és el problema que
actualment més preocupa a TMB, si bé, apunta que s’ha fet un ús indiscriminat
d’aquest material durant dècades en la construcció d’infraestructures arreu de l’Estat.
A continuació, comenta que el Govern municipal està fent un gran esforç per abordar
el problema, en coordinació amb l’Agència de Salut Pública, el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya, el comitè de seguretat i salut laboral, i el comitè
d’empresa, per complir la normativa vigent. Per acabar, assegura que el Govern i TMB
són sensibles a aquest problema, que ja s’han començat a fer proves mèdiques als
treballadors que hagin pogut estar exposats a l’amiant, que s’ha creat un calendari
d’actuació, que s’estan invertint molts recursos per eradicar-lo i informa que també
s’ha actualitzat la web amb tota la informació respecte a aquesta qüestió.
La Sra. ANDRÉS insisteix que, havent parlat amb els treballadors, ha constatat que el
calendari d’actuació no s’ha concretat, que TMB no ha establert el diàleg corresponent
amb els treballadors i remarca que no es compleix amb la transparència necessària
que dictamina l’Agència de Protecció de Dades de Catalunya. Finalment fa un vot de
confiança al Govern i espera que arribi la informació demanada.
El Sr. XIMENO explica que el pla de treball proposat per TMB consisteix en un
desamiantat que es durà a terme en un termini de quatre anys i puntualitza que el 95
% d’aquest ja s’ha calendaritzat i que només cal concretar el 5 % restant. Apunta que
885 treballadors dels tallers ja s’han fet les proves mèdiques i que la resta dels 1.064
l’hauran de fer. Els altres treballadors de l’empresa podran fer-se el reconeixement
voluntàriament. D’altra banda, reconeix que hi ha tensió i debat amb els treballadors,
però assegura que hi ha la voluntat d’abordar aquesta qüestió, com ho demostra el fet
que en aquest moment s’està actuant a l’estació de la Verneda. Per acabar, es mostra
disposat a continuar treballant-hi si cal.

ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
60. –

(M1519/11206) Que el Govern Municipal convoqui, de forma immediata, el fons
extraordinari d’ajudes d’emergència social per a famílies amb infants i adolescents fins
a 16 anys per a l’any 2019, donant compliment a les recomanacions de la Síndica de
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Barcelona.
El Sr. VILLAGRASA exposa que en l’informe de 2018 de la Síndica de Greuges de
Barcelona es recullen queixes sobre la gestió del Fons extraordinari per a ajuts
d’urgència social per a famílies amb fills menors de 16 anys. Subratlla que es varen
denegar un total de 9.473 sol·licituds, un 33 % del total. Remarca també que enguany
la dotació per a aquest fons s’ha retallat en un milió d’euros, i ha passat dels 17 milions
de l’any anterior als 16 d’aquest any. Finalment llegeix el text del prec.
La Sra. ORTIZ accepta el prec perquè el que es demana ja està fet. Comenta que el
Fons extraordinari d’infància per a 2019 es va aprovar en la Comissió de Govern del 28
de març i per tant ja s’ha publicat al BOPB. Indica que les sol·licituds es podran
presentar entre el 25 d’abril i el 24 de maig i a partir d’aquí començarà el procés
corresponent d’atorgament dels ajuts.
EL Sr. VILLAGRASA agraeix l’acceptació del prec i la informació donada.
La Sra. ORTIZ matisa que s’ha de tenir una visió global d’aquesta qüestió. En aquest
sentit, puntualitza que anteriorment al 2015 el fons excloïa els infants de 0 a 3 anys i
estudiants de secundària, perquè aquest fons es va dissenyar malament. A final de
2015 el Govern va fer una ampliació del fons dels 9 milions d’euros que s’hi destinaven
en l’anterior mandat a 17 milions i a 16 milions el 2019, perquè se’n puguin beneficiar
els infants de 0 a 16 anys. Afegeix que l’any 2018 va entrar en vigor el pla B-Mincome a
l’eix Besòs, del qual es beneficien cap a 5.000 persones, molts dels quals són infants, i
això explica la diferència de pressupost entre 2018 i 2019, perquè hi ha
incompatibilitat entre aquests ajuts.

ES DÓNA PER TRACTAT
61. –

(M1519/11205) Que el Govern Municipal condemni l’assalt de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) a la Seu de la Comissió Europea i del Parlament Europeu de Barcelona
el passat dia 1 de febrer.
El Sr. VILLAGRASA comenta que el proppassat 1 de febrer activistes de l’ANC varen
entrar per la força a la Delegació del Parlament Europeu i de la Comissió Europea a
Barcelona, fets que el Sr. Juncker va condemnar. Demana que l’ajuntament també
condemni aquests fets de manera oficial.
La Sra. PIN no accepta el prec. Creu que l’ocupació de l’Oficina del Parlament Europeu i
de la Comissió Europea s’ha de contextualitzar en el marc d’una protesta ciutadana
legítima. Afegeix que el director de la Representació de la Comissió Europea va rebre
una delegació dels activistes de l’ANC, els quals li varen lliurar una carta adreçada al Sr.
Juncker, i que posteriorment varen anunciar que no marxarien de la delegació en
senyal de protesta per reivindicar el dret a l’autodeterminació. No li consta que la
Representació de la Comissió Europea ni el Parlament Europeu hagin pres mesures
legals contra aquests activistes i, per tant, opina que seria ridícul que el Govern
municipal condemnés aquesta acció.
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El Sr. VILLAGRASA afirma que el grup de Barcelona en Comú sempre ha estat favorable
a les ocupacions i, per tant, no li estranya que no les vulguin condemnar. En qualsevol
cas, considera que entrar en una seu oficial per la força és un acte de violència, i no
creu que aquesta sigui la millor manera de reivindicar qualsevol causa. A més a més,
insisteix que el Sr. Juncker sí que va condemnar aquesta acció. Tot seguit, adverteix al
Govern que justificar aquestes actuacions pot comportar el risc que, en el marc d’una
hipotètica protesta contra el Govern municipal, algú ocupi l’ajuntament mateix.
Aquesta situació li recorda els escarnis i comenta que quan els d’escarnis es feien
contra membres del Partit Popular eren considerats una protesta legítima, però quan
es feien contra gent propera a Podemos eren considerats com un assetjament.
Demana doncs, la mateixa consideració en tots els casos. Insisteix que li preocupa que
l’ocupació de l’ oficina de la Comissió Europea i del Parlament Europeu no es
condemni, com també ha passat en altres casos, com ara amb l’ocupació de la UAB, ja
que creu que aquestes accions no ajuden a millorar la imatge de Barcelona.
La Sra. PIN admet que potser només els quedi un mes de mandat, però assenyala que
ells varen expulsar el Partit Popular del Govern de l’Estat mitjançant una moció de
censura. En tot cas, li assegura que no tindrà la complicitat del Govern municipal per
coartar drets i llibertats. Tot seguit, acusa el Partit Popular d’haver utilitzat les
clavegueres de l’Estat per perseguir Podemos, tal com va reconèixer la comissió del
Congrés dels Diputats a la qual s’ha referit aquest matí. Finalment insisteix que no
condemnaran aquesta ocupació, independentment que hi estiguin o no d’acord,
perquè s’emmarca dins del dret legítim a protestar, un dret que també forma part de
la democràcia.

ES DÓNA PER TRACTAT
d) Preguntes
Del Grup Municipal Ciutadans:
62. –

(M1519/11220) Què ha passat amb les persones amb risc d'exclusió social que es
trobaven al tristament conegut com el "Mercat de la Misèria" i van ser desallotjades a
finals del mes passat?
La Sra. BARCELÓ exposa que el proppassat 23 de març les persones que hi havia al
mercat de la misèria varen ser desallotjades, moltes de les quals es troben en situació
de risc d’exclusió social. A continuació llegeix el text de la pregunta, tot i que potser ja
saben la resposta perquè han observat que el diumenge anterior aquestes persones
eren a la plaça Reial.
La Sra. ORTIZ diu que li desconcerta la pregunta. Manifesta que el Grup de Ciutadans
ha insistit durant mesos que les persones del mercat de la misèria siguin desallotjades
i, quan es produeix aquest desallotjament, no entén que els preocupi on s’han
instal·lat. Recorda que el Govern ha presentat de manera reiterada informes que
dibuixen el perfil d’aquestes persones, algunes de les quals han estat entrevistades.
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Informa que el 60 % d’aquestes persones han estat ateses pels Serveis Socials i que el
40 % són de fora de la ciutat de Barcelona. Pregunta si el que pretén el grup proposant
és que hi hagi un control policíac d’aquestes persones o bé que se’ls reconegui algun
tipus de prestació econòmica compensatòria. Insisteix que no entén la pregunta però
afirma que el grup proposant sempre fa soroll a partir de les notícies dels mitjans de
comunicació per comptes de resoldre problemes.
La Sra. BARCELÓ replica que la pregunta és ben clara. Volen saber què ha passat amb
les persones que eren al mercat de la misèria i ara són a la plaça Reial, i que es troben
en risc d’exclusió social. D’altra banda, considera que no és una contradicció estar en
contra de l’ocupació il·legal de la via pública i alhora preocupar-se de les persones en
risc d’exclusió social.
A continuació, apunta que el seu grup, contràriament al Govern, no creu que el mercat
de la misèria sigui un punt de trobada, d’intercanvi i de socialització, sinó que només
s’hi veu pobresa i patiment. Reitera, doncs, que el que volen és saber què ha passat
amb aquestes persones. Creu que la situació dels desallotjats continua sent la mateixa,
que el Govern municipal no els ha donat cap solució i apunta que les dades dels
informes presentats són les mateixes que les del juny del 2018. Per tant, qüestiona la
feina realitzada per l’ajuntament en aquest àmbit i apunta que estaria satisfeta si la
Sra. Ortiz presentés un informe amb dades sobre totes les persones ateses, sobre les
condicions en què es troben i sobre les mesures que ha pres el Govern.
Pel que fa a l’ocupació irregular de la via pública, considera que no es pot permetre
perquè, entre altres motius, les persones amb problemes de mobilitat no poden
circular per aquest espai. En tot cas, si hi ha un risc d’exclusió social, l’Ajuntament de
Barcelona i els serveis socials hi han de donar una resposta. També assenyala que s’ha
de lluitar contra la venda il·legal, malgrat que els productes que es venen donen una
mica de tristesa perquè estan en condicions lamentables. Per tant, considera que
l’atenció a les persones en situació de risc d’exclusió i el control de les irregularitats no
són incompatibles, sinó que és qüestió de voluntat política.
Conclou que és un gran error pensar que aquest mercat de la misèria és un punt de
trobada, d’intercanvi i de socialització.
La Sra. ORTIZ replica que al voltant dels Encants sempre hi ha hagut intercanvi de tot
tipus d’objectes, inclosos els precaris. També afirma que, tal com han dit sempre,
aquests intercanvis no són un mitjà de vida per a aquesta gent i per aquesta raó
consideren que aquest simplement és un punt d’intercanvi. Afegeix que la major part
d’aquestes persones tenen prestacions no contributives, salaris de misèria o pensions
de 300 o 400 euros. A continuació, remarca que el sistema de pensions no es decideix
a l’Ajuntament de Barcelona i creu que aquest sistema genera pobresa. En aquest
sentit, critica que el Grup de Ciutadans s’oposi a l’increment de salaris i pensions,
capteniment que titlla d’hipòcrita perquè alhora que no volen veure la pobresa al
carrer estan en contra d’aprovar mesures estructurals per combatre-la. Conclou que
els Serveis Socials atenen aquestes persones però no els garanteixen aquestes
prestacions econòmiques. A més a més, constata que de pobresa n’hi ha a tot l’Estat,
no només a Barcelona.

ES DÓNA PER TRACTADA

CCP 4/19

155/163

Del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya:
63. –

(M1519/11217) Per quins motius el govern municipal no ha garantit la continuïtat del
projecte Espai Mescladís, que des del 2010 gestionava un espai del Pou de la Figuera,
promovent la inserció laboral i la cohesió social al barri?
El Sr. CORONAS exposa que l’any 2011 Parcs i Jardins, mitjançant un concurs, va cedir
la gestió de la guingueta del Pou de la Figuera a l’entitat Espai Mescladís, que
impulsava un projecte autogestionat, sense ànim de lucre i que promovia la inserció
laboral, la convivència i la cohesió social al barri. El 2017 el Districte de Ciutat Vella va
convocar un nou concurs que va guanyar una altra empresa menys compromesa
socialment amb el barri i amb ànims de lucre. Finalment, llegeix el text de la pregunta.
La Sra. PIN creu que tothom coincideix que els concursos públics són la forma més
democràtica de cedir la gestió a entitats privades. Pel que fa a aquest concurs en
concret, afirma que és dels que ha tingut més en compte els aspectes socials del
projecte, tal com es pot observar en els plecs de condicions. Si bé reconeix que l’oferta
econòmica ha estat inferior, i per tant representa una pèrdua per al barri, subratlla
que el concurs es va haver de convocar perquè s’havien esgotat totes les pròrrogues
del contracte anterior. A més a més, el Govern hauria volgut que l’entitat Espai
Mescladís hagués obtingut aquesta concessió perquè opina que fa una gran tasca
d’inserció social, però matisa que el projecte que va presentar no es correspon amb la
seva pràctica quotidiana. D’altra banda, informa que Espai Mescladís va presentar un
recurs contra la resolució però assenyala que els resultats del concurs no es poden
modificar. Tanmateix, afegeix que s’han estudiat alternatives per tal que l’ entitat
pugui continuar desenvolupant aquesta tasca social, però han estat descartades
perquè eren inviables. Conclou, doncs, que l’única opció que li queda és presentar-se a
d’altres concursos similars.
El Sr. CORONAS constata que el Govern municipal s’ha equivocat perquè si la
convocatòria d’aquest concurs pretenia que el projecte tingués el caire més social
possible, i l’entitat que ho assegurava no l’ha guanyat, posa de manifest que les bases
del concurs no eren les adequades. Afegeix que hi ha altres mecanismes, utilitzats tant
per l’Ajuntament de Barcelona com per d’altres ajuntaments i administracions, com els
convenis de col·laboració amb entitats. De fet, assenyala que l’empresa adjudicatària
ja és coneguda perquè ha gestionat la terrassa del CCCB i la del jardí de Rubió i Lluch, i
posa en dubte que el seu projecte tingui res de social. Critica, doncs, que el Govern
municipal elabori guies de contractació responsable i que insisteixi en els aspectes
socials, però que quan convoca un concurs el resultat sigui una pèrdua important,
malgrat que no qüestiona que el concurs es fes amb la més bona de les intencions. Per
concloure, subratlla que, si altres concursos tenen les mateixes bases que aquest,
l’entitat Espai Mescladís té poques opcions de guanyar-ne cap i probablement
l’empresa adjudicatària de la guingueta del Pou de la Figuera en guanyi d’altres.
La Sra. PIN no creu que el Sr. Coronas vulgui modificar el resultat del concurs i insisteix
que el projecte que va presentar l’entitat Espai Mescladís no es corresponia amb les
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seves pràctiques i reitera que aquest és concretament un dels concursos que inclou
plecs de caire més social. Afegeix que la legislació hauria de permetre que les
empreses amb menys experiència a l’hora de redactar i presentar projectes puguin ser
acompanyades i lamenta que Mescladís no demanés assessorament tècnic. En tot cas,
subratlla que no és cap equivocació no modificar els resultats del concurs. Finalment
conclou que s’ha de continuar treballant perquè entitats com l’Espai Mescladís puguin
optar a concursos amb clàusules més socials, com els que ha promogut l’ajuntament
en aquest darrer mandat.

ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal CUP:
64. –

(M1519/11208) En quin estat es troben els següents acords i per què no s’estan duent
a terme?- Que l’ajuntament es personi com acusació particular en les diferents
agressions de caire feixista, racista i classista que s’han produït fruit de les diferents
mobilitzacions convocades per l’extrema dreta i que siguin especialment greus o
significatives.- Que a partir d’ara es personi com acusació particular en les diferents
agressions que es puguin produir als carrers de la ciutat de caràcter feixista, classista i
racista i que siguin especialment greus o significatives.- Que no atorgui permisos
d’ocupació de la via pública per dur a terme manifestacions i concentracions a grups
d’extrema dreta en les que s’ha vist en múltiples convocatòries que acaben amb
agressions a les veïnes de la ciutat.
La Sra. ROVIRA exposa que el mes novembre de 2017 la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció va aprovar una proposta que tenia
com a objectiu que el feixisme no es pogués visualitzar a la via pública perquè això va
en contra dels drets democràtics de les persones. Ressalta que un dels punts aprovats
establia que l’Ajuntament de Barcelona es pogués personar com acusació particular en
els casos d’agressions feixistes, racistes o classistes, agressions que s’han produït
repetidament en les diferents mobilitzacions convocades per grups d’extrema dreta.
Tanmateix, observa, que l’ajuntament no s’ha personat com a acusació particular en
cap cas, i tampoc no ho ha fet en aquells casos que són especialment greus i
significatius, que era un altre dels acords presos. D’altra banda, assenyala que s’havia
plantejat no donar permisos d’ocupació de la via pública a col·lectius que es declaren
obertament racistes, homòfobs i masclistes, i tanmateix constata que aquests grups
han continuat concentrant-se en la via pública o han tingut l’opció de reunir-se en
equipaments municipals. Per acabar, denuncia que no s’han acomplert els diferents
punts acordats en la proposta i creu que el Govern municipal hauria de ser més
contundent, eficient i clar perquè aquests grups d’extrema dreta no es puguin
manifestar.
La Sra. PIN informa que l’òrgan competent per comunicar les concentracions en la via
pública és el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Aclareix que,
segons la legislació vigent, el Govern municipal només pot personar-se com a acusació
de l’acció popular quan es produeixen danys en el mobiliari urbà o quan algun
treballador municipal resulta ferit. Tanmateix, assenyala que aquesta mesura només
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s’ha de prendre en casos excepcionals i després d’una valoració de l’impacte que tenen
els fets en el conjunt de la ciutat, tal com es va fer després de les agressions a una
dona embarassada per raons d’islamofòbia, al col·lectiu LGTBI o al fotoperiodista Jordi
Borràs mentre exercia la seva feina.
D’altra banda, ressalta que en període electoral, el Govern municipal està obligat a
complir la Llei orgànica 5/1985, especialment en tot allò que fa referència als principis
de neutralitat, objectivitat, igualtat d’oportunitats de totes les entitats polítiques i
drets dels electors, principis establerts en l’article 8.1 d’aquesta llei. Per tant, afirma
que, no és possible denegar l’ús de la via pública a tots partits polítics legals, i encara
menys quan qui té les competències en aquesta qüestió és el Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya.
Finalment, insisteix que, independentment de la ideologia dels partits, cal tenir en
compte quin és el marc legal i l’autoritat competent.
La Sra. ROVIRA aclareix que el seu grup no planteja aquesta qüestió en el marc de la
campanya electoral. Puntualitza que no es refereix a les manifestacions, sinó a les
paradetes que es posen als carrers, i en aquest cas assegura que els serveis territorials
dels districtes estan atorgant els permisos corresponents a aquest tipus
d’organitzacions. Conclou, doncs, que el Govern Municipal no està complint els acords
aprovats.
La Sra. PIN replica que l’ajuntament pot ser discrecional a l’hora de donar permisos per
a l’ocupació de la via pública però que no pot ser arbitrari. Per tant, indica que la
denegació d’un permís s’ha de poder justificar.

ES DÓNA PER TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
65. –

(M1519/11201) M1519/10890) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda:
1. Que el govern municipal prengui immediatament les mesures necessàries per fer
possible l’inici de la segona fase de la reforma de l’avinguda Diagonal en el tram de
passeig de Gràcia a passeig de Sant Joan.2. Que el govern municipal executi les
mesures necessàries d’implementació i posada en funcionament de la línia D30 a la
Diagonal, que ha de suposar una millora de la connectivitat de la zona universitària
amb la zona Fòrum.
La Sra. VILA intervé com a portaveu del Grup Demòcrata. Exposa que el seu grup ha
demanat en diverses ocasions que es posi en funcionament la línia D30 d’autobús, que
de fet és l’única conclusió a què va arribar la Comissió d’Estudi de la Connectivitat del
Tramvia. A més a més, remarca que ha estat una petició que s’ha plantejat en d’altres
iniciatives i que ha comptat sempre amb el suport gairebé majoritari dels grups de
l’oposició. Per acabar, subratlla que amb aquesta proposició també s’havia aprovat
l’execució de la segona fase de les obres de la Diagonal, en el tram entre el passeig de
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Gràcia i el passeig de Sant Joan, projecte que ja s’havia elaborat durant el mandat
anterior i que el Govern actual ha aturat.
El Sr. MONTANER admet el febrer del 2018 es va aprovar aquesta petició de posar en
funcionament com a prova pilot la línia d’autobús D30, a la Diagonal. Explica, però, que
s’han produït canvis respecte a aquesta proposició perquè en un plenari recent es va
aprovar inicialment el projecte de la connexió del tramvia en superfície. Si bé reconeix
la necessitat de refer l’avinguda de la Diagonal, i no solament el tram entre el passeig
de Gràcia i el passeig de Sant Joan, sinó fins a la plaça de les Glòries, afirma que
implementar la línia d’autobús D30 suposava un cost econòmic molt alt, canviar
parades o replantejar les línies 6 i 7, uns canvis que afectarien la xarxa ortogonal que
s’ha fet amb la màxima cura, amb molta previsió i mantenint autobusos de barri.
Conclou, doncs, que ara la prioritat del Govern municipal és connectar la Diagonal
mitjançant el tramvia.
La Sra. VILA lamenta la resposta perquè indica que el Govern municipal ha aprofitat
aquesta situació per no fer res, i apunta que durant el primer mandat no es posarà en
funcionament ni la D30 ni la connexió del tramvia. El seu grup no entén que no s’hagi
posat en funcionament aquesta línia per acabar d’implementar la xarxa ortogonal
d’autobusos i connectar tota la Diagonal, quan el consens polític i tècnic és majoritari.
Assegura, també, que aquesta línia d’autobús hauria permès que el futur Govern
tingués alguna informació a l’hora de prendre una decisió sobre una inversió tan
costosa com és fer passar una infraestructura ferroviària pel bell mig de la Diagonal.
Lamenta, doncs, que s’hagi perdut un mandat sencer, durant el qual s’hauria pogut
obtenir una informació valuosa per prendre decisions polítiques, amb el suport
d’experts i tècnics, i que el pròxim Govern haurà de tornar a partir de zero.
D’altra banda, comenta que han proposat aquest seguiment sabent d’entrada quina
seria la resposta del Govern. Però volien evidenciar que el Govern municipal fa cas
omís de l’expressió política majoritària del consistori, que desaprofita una oportunitat
de consens i no impulsa una demanda majoritària. També volien evidenciar que el
Govern és esclau dels seus dogmes i això impedeix que l’ajuntament obtingui una
informació valuosa per prendre decisions en el futur. No entén, doncs, que el Govern
bloquegi aquest projecte perquè considera que és d’interès general. Assegura que el
seu grup no manté posicions dogmàtiques respecte del tramvia o la xarxa ortogonal,
sinó que el que sempre ha demanat és que es facin estudis que permetin prendre
decisions polítiques sòlides i que no aboquin l’ajuntament a malgastar diners públics.
El Sr. MONTANER nega que el Govern no hagi fet res perquè s’han elaborat estudis
tècnics i, a més a més, s’ha fet el projecte del tramvia. Afegeix que qualitativament és
més important que la línia D30 sigui de tramvia i no de bus, i consideren aquesta línia
com un eix vertebrador, que transportarà molts més passatgers que si es fes amb bus.
D’altra banda, recorda que en el debat d’un punt anterior sobre habitatge han parlat
d’un cert compromís municipal de continuïtat. En aquest sentit, recorda que el Govern
anterior va fer un pla de mobilitat, que el Govern actual ha assumit, que plantejava
reduir trànsit rodat en un 21 %, han posat en marxa les superilles i defensen el
projecte del tramvia. En resum, comenta que es tracta de reforçar el transport públic i
de reduir el nombre de cotxes, objectiu que no s’està aconseguint. Per tant, constata
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que el Govern actual està aplicant un pla aprovat durant el mandat anterior, per al
compliment del qual, tal com s’ha demostrat tècnicament, és clau que la línia D30 sigui
una línia de tramvia.

ES DÓNA PER TRACTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
66. –

(M1519/11207) Es requereix al Govern Municipal que informi sobre les gestions
realitzades i l’estat d’execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 10 de
juliol de 2018:La Comissió d’Economia i Hisenda acorda:Adherir-se a la demanda de la
"Plataforma d'Afectats pel top manta i la venda il·legal", que exigeix accions i solucions
immediates, i que es plasmen en el document signat el darrer 22 de juny de 2018 amb
representants de 5 grups polítics municipals, on es demana: - Assolir un "Acord de
Ciutat per un espai públic digne per tothom i contra el seu ús il·legal per fer-hi
activitats amb afany de lucre". - Adherir-se a les reivindicacions de l'esmentada
plataforma. - Demanar el compliment de les iniciatives polítiques sobre aquest tema
aprovades durant el mandat municipal.
El Sr. VILLAGRASA comunica que, d’acord amb el Govern, la resposta es donarà per
escrit i donen el seguiment per tractat.

ES DÓNA PER TRACTAT
V) Mocions
Única.-

(19SD0010CO) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per a la cessió
d’espais i prestació de serveis comuns del futur edifici a construir en la finca situada
entre l’Avinguda Diagonal i el carrer Selva de Mar (Avinguda Diagonal, 59) d’aquesta
ciutat, terreny sobre el qual l’esmentada Cambra ostenta un dret de superfície amb
opció de compra. APROVAR el contracte d’arrendament, a subscriure entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, d’ús diferent al
d’habitatge de les plantes 1 a 13 incloses i un 50% del vestíbul amb accés independent
del futur edifici , amb una superfície total construïda prevista de 12.986 m2 ( que es
desglossa en 12.548 m2 i 438 m2 respectivament), així com també de 1.256 m2 sota
rasant ( corresponents al 50% dels metres destinats a serveis tècnics i magatzem) per
un termini de 35 anys a partir del seu lliurament, previst per l’any 2022, per a ubicar-hi
usos administratius destinats a oficines i arxiu de l’Ajuntament de Barcelona, amb
efectes de des de la data de la seva signatura i obligació de meritament a partir de la
seva ocupació. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa derivada de l’esmentat contracte
d’arrendament, amb la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de
Barcelona, (CIF Q0873001B), la quantia de la qual es calcula a partir d’una renda
contractual mensual el primer any (2022) de (205.582,00 euros) més l’IVA, de despeses
i impostos (68.570,00 euros) més IVA i repercussió del cànon, en el suposat de que la
Cambra no exerceixi l’opció de compra del solar, de (26.214,00 euros) més IVA , amb
subjecció a les normes de la Llei d’Arrendaments Urbans i les modificacions
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introduïdes per la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de
lloguer, preveient-se en conseqüència un total pressupostari anual de 2.180.651,00
euros per a l’exercici 2022, i 4.444.167,00 euros per a l’exercici 2023 i els següents 34
anys, indexats d’acord amb l’IPC, i condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient; ABONAR trimestralment la renda acordada mitjançant la presentació de la
factura electrònica corresponent; FORMALITZAR el contracte d’arrendament, segons el
redactat annex . FACULTAR a la Quarta Tinenta d’Alcaldia, Sra. Janet Sanz Cid, per a la
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n puguin
derivar
El Sr. MONTANER exposa que es tracta d’un conveni del mes de març de 2006 entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç per actuar en un solar que té la
qualificació 7b, un solar triangular a l’avinguda de la Diagonal, entre els carrers de
Fluvià i de Provençals. A partir d’aquest acord, afegeix, l’ajuntament, la cambra i el
Col·legi d’arquitectes varen convocar un concurs internacional d’arquitectura, que va
guanyar l’equip del Taller d’Arquitectes Col·laboradors. Finalment, el Plenari del
Consell Municipal de l’octubre de 2009 va aprovar el pla especial urbanístic per a
aquest projecte. Indica que, tanmateix, el projecte es va aturar i encara no té la
llicència municipal, però ja s’ha redactat i s’ha arribat a un acord per a una cessió de
superfície.
A continuació, indica que tretze plantes de l’edifici de futura construcció es destinaran
a serveis municipals, amb entrada independent.
La Sra. RECASENS anuncia el vot favorable del Grup Demòcrata. Confirma que aquest
expedient és molt antic i que la Cambra de Barcelona tenia intenció de traslladar la seu
a aquest indret del districte 22@. Comenta que l’any 2010 es va haver de redefinir el
protocol. Tanmateix, no entén com és que aquesta mesura s’ha introduït a l’ordre del
dia per la via d’urgència, perquè recorda que el dia 10 d’abril, quan aquest ordre del
dia encara no s’havia publicat, es va fer una roda de premsa per parlar sobre aquesta
qüestió.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata,
Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Partit Popular, regidor Gerard Ardanuy i Mata i regidor Juanjo Puigcorbé Benaiges i
contrari de CUP.
VI) Declaracions Institucionals
1. -

L’Ajuntament de Barcelona, per acord del seu Consell Municipal, insta al Departament
de salut de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social a que continuï promovent: 1.- L’anàlisi de l’impacte de l'Estratègia Nacional de
Malalties Minoritàries en els últims 10 anys i, en conseqüència, actualitzi les seves
línies d'actuació a través d'un Comitè de Seguiment que integri la perspectiva dels
pacients i les Comunitats Autònomes per a implementar l'estratègia a nivell autonòmic
a través de plans que comptin amb una partida pressupostària específica. 2.- La
promoció de suport i recursos necessaris per agilitar l'ampliació de malalties
minoritàries i l'obtenció de fonts necessàries per al bolcat de dades en el Registre
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Estatal. Garantint que els Registre Autonòmic de Malalties Estranyes o Minoritàries
estigui dotat amb els recursos humans suficients per a complir amb els objectius del
Registre Estatal. 3.- La promoció de la recerca en malalties minoritàries, compartint els
resultats i afavorint la viabilitat i la sostenibilitat de les entitats i institucions que
investiguen en aquest àmbit així com establint sistemes d'incentius que fomentin la
col·laboració econòmica del sector privat i la societat civil. 4.- La integració al model de
Xarxes Europees de Referència al nostre Sistema Nacional de Salut per a garantir que
el coneixement viatgi en totes les unitats i hospitals del nostre país, impulsant la
participació dels CSUR en les Xarxes Europees de Referència (ERNs) així com informant
els especialistes mèdics sobre la seva utilitat. 5.- L’afavoriment de la implementació
d'un Model d'Assistència Integral efectiu que garanteixi l'accés en equitat a serveis
d'Atenció Primerenca, rehabilitació, logopèdia i atenció psicològica en malalties
agudes i cròniques. Per a això, a més, és fonamental la formació contínua dels
professionals en matèria malalties estranyes o minoritàries. 6.- L’aprofundiment en
l'impacte d'iniciatives com el Pla per al Diagnòstic Genètic, analitzant les rutes
assistencials i dotant-lo de finançament així com potenciar el diagnòstic precoç a
través d'un protocol d'atenció per a persones sense diagnòstic a la Comunitat. A més,
cal reconèixer l'especialitat de genètica clínica. 7.- La unificació dels processos de
valoració de la discapacitat i dependència per a evitar informes contradictoris,
repeticions de tràmits i valorar de forma més eficient la situació de la persona. És
fonamental implementar el barem CIF així i revisar les polítiques públiques de
dependència. A més, és necessari incloure dins del procediment un model d'informe
mèdic que inclogui la valoració del metge d'atenció primària i al qual tinguin accés els
equips professionals de valoració. 8.- La garantia d’ accés en equitat i igualtat a tots els
medicaments orfes contribuint l'harmonització dels criteris d'accés així com per la
unificació dels informes de valoració de medicaments. A més, cal desenvolupar el
primer Pla de Medicina Personalitzada o de Precisió integrant les malalties estranyes o
minoritàries i la perspectiva dels pacients. 9.- El compliment de la normativa que
garanteix els recursos educatius i sociosanitaris necessaris per a una educació
plenament inclusiva així com actualitzar els RD que regulen la prestació per fill a càrrec
amb malaltia greu. 10.- Que es doni suport al moviment associatiu amb l'increment
proporcional a les pujades del XV conveni de centres i serveis d'atenció a la
discapacitat de la partida pressupostària específica en els Pressupostos Generals de la
Comunitat per a complementar l'acció que realitza l'administració.
El Sr. COLOM llegeix el text de la declaració.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana
de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i CUP.
APROVADA
2. -

PRIMER.- Manifestem el ple suport a tots els processats: Antoni Molons, Joaquim Nin,
Jaume Clotet, Josep Ginesta, David Palanques, David Franco, Francesc Sutrias, Aleix
Villatoro, Amadeu Altafaj, Albert Royo, Natàlia Garriga, Pablo Raventós, Rosa Maria
Rodríguez, Francesc Fàbregas, Josué Sallent, Xavier Puig, Rosa Vidal, Meritxell Masó,
Núria Llorach, Frederic Udina, Montserrat Vidal, Vicent Sanchís, Saül Gordillo, Martí
Patxot, Mercedes Martínez, Joan Manel Gómez, Josep Masolivé, Josep Maria Gispert,
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Marta Garsaball i Daniel Gimeno. SEGON.- Denunciem la vulneració dels drets civils
dels encausats i expressem la determinació a avançar en la consecució dels objectius
polítics que defensem per les vies democràtica i pacífica.
El Sr. CIURANA llegeix el text de la declaració.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Esquerra Republicana de
Catalunya i CUP.
APROVADA
3. -

La Comissió Conjunta de les Comissions Permanents del Consell Municipal de
Barcelona acorda: Primer.- Elevar a la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de
Barcelona, durant la propera reunió d’aquest òrgan, la proposta de donar el nom de
Neus Català i Pallejà a un espai públic de la ciutat. Segon.- Organitzar un programa
d’actes en memòria de les prop de 133.000 dones i infants i d’uns 20.000 homes que
van patir la barbàrie feixista en el camp de concentració de Ravensbrück entre 1939 i
1945, coincidint amb el vuitantè aniversari de l’apertura del camp i en col·laboració
amb el Comitè Internacional de Ravensbrück i l’Amical de Ravensbrück. Tercer.- Iniciar
la col·locació a la ciutat de Stolpersteine o llambordins de la memòria en record i
homenatge a tots aquells barcelonins i barcelonines, de naixement o d’adopció, que
van ser víctimes del nazisme, en col·laboració amb les Taules de la Memòria Històrica
dels districtes, el Memorial Democràtic de Catalunya i el Consell de Participació
d’aquesta institució, que agrupa a les entitats memorialistes d’arreu del país. Quart.Fer arribar la present declaració tant a les entitats de Barcelona i del conjunt del país
que treballen per a recuperar i preservar la memòria històrica, com a les que ho fan en
favor de la cultura de pau i dels Drets Humans i Cívics.
La Sra. BENEDÍ llegeix el text de la declaració.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Demòcrata, Ciutadans, Esquerra Republicana
de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i CUP.
APROVADA
La PRESIDENTA creu que parlar de llibertats i drets fonamentals, de llibertats públiques
i del dret a la salut de les persones és una manera prou simbòlica i bonica de cloure les
comissions informatives d’aquest mandat.
A continuació, agraeix als membres de la Secretaria de l’ajuntament la feina d’assistirlos en totes les comissions, sense ells segurament no haurien pogut fer de manera
rigorosa aquesta tasca. També dona les gràcies a tots els regidors perquè, més enllà
d’algun moment de tensió política, han permès que l’Ajuntament de Barcelona
continuï sent una referència del debat i de les bones maneres. Finalment, dona les
gràcies als periodistes, que han suportat la durada de les comissions, especialment
aquesta, que ha estat maratoniana.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 17.15
hores.
Signat electrònicament per
:CPISR-1 C Anna Martori
Salichs
Data :2019.05.23 18:10:04
CEST
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona
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