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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I

SEGURETAT I PREVENCIÓ

Sessió de 15 de juliol de 2020

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa

Consistorial  de  la  ciutat  de  Barcelona,  el  15  de  juliol  de  2020,  s’hi  reuneix  la

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I

SEGURETAT I PREVENCIÓ en sessió ordinària, sota  la  presidència  de  l’Im.  Sr.

Regidor Albert Batlle Bastardas. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi

Martí Grau, Marc Serra Solé, Laia Bonet Rull, Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda

Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, Gemma Sendra i Planas, Max Zañartu

i Plaza, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, Francisco Sierra López, Josep Bou i

Vila  i  Manuel  Valls  Galfetti,  assistits  per  l’assessora  jurídica,  la  Sra.  Anna  Martori

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

També hi són presents la Ima. Sra. Eva Baró i Ramos, i els Srs. Khalid Ghali Bada,

comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós i Sebastià Massagué Mir,

director del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. Eloi Badia Casas i Jordi Rabassa Massons.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article

46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases del Règim Local,  segons

redacció  donada  pel  Reial  Decret  llei  11/2020,  de  31  de  març,  pel  qual  s’adopten

mesures  urgents  complementàries  en  l’àmbit  social  i  econòmic  per  fer  front  a  la

COVID-19.

La  Secretària  delegada  constata  l’efectiva  connexió  per  via  telemàtica  de  tots  els

assistents a la sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la

referida sala virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

S’obre la sessió a les 10.00 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 17 de juny

de  2020,  l’esborrany  de  la  qual  ha  estat  tramès  a  tots  els  membres  de  la  Comissió;  i

S’APROVA.

II) Part Informativa

Despatx d’oficia)

En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les

resolucions següents:

1. – (19010226) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 16 de juny de 2020, que
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estableix  la  suspensió  del  contracte  i  reconeix  l’import  d’indemnització  parcial  de

1.406,69 euros,  relatiu  al  contracte  de  consergeria  de  l’escola  Ferrer  i  Guàrdia,  per  al

període comprés entre el dia 1 de maig de 2020 i el dia 31 de maig de 2020.

2. – (20190099) Del gerent de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 17 de

juny de 2020 que modifica  el  contracte  relatiu  a  la  contractació  del  servei  d’educació

canina  per  als  gossos  del  CAACB  i  d’altres  centres  col·laboradors  i  el  servei  de

passejadors/es  de  gossos,  adjudicat  a  Duocan  Educació  Canina,  SCP,  per  a  l’exercici

2020, i per un import de 19.880,00 euros (IVA inclòs).

3. – (010/2020)  Del  gerent  del  Districte  d’Horta-Guinardó,  de  10  de  juny  de  2020,  que

inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu

al  servei  de  suport  a  la  gestió  d’esdeveniments  a  la  via  pública  del  districte,  per  als

exercicis 2020-2021, i per un import de 69.16,13 euros (IVA inclòs).

4. – (20190080) De la gerent del districte de Gràcia, de 8 de juny de 2020, que prorroga per

un  període  comprès  des  de  l’1  de  juliol  de  2020  fins  al  31  d’octubre  de  2020,  el

contracte  relatiu  a  la  pròrroga  del  contracte  de  serveis  de  control  d’accessos  a

esdeveniments i  activitats  a  la  via pública,  adjudicat  a  l’empresa Wakeful,  SL, per  un

import de 40.032,45 euros (IVA inclòs)

5. – (20196008) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 7 de juny de 2020, que

aprova  els  increments  d’amidaments  en  algunes  partides  del  contracte  relatiu  a  les

microintervencions als Jardins de Sant Pau del Camp, adjudicat a Ambientalia World,

SL, per a l’exercici 2020, i per un import de 21.358,05 euros (IVA inclòs).

6. – (20196008) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 8 de juny de 2020, que

estableix la suspensió total del contracte relatiu a les microintervencions als Jardins de

Sant Pau del Camp, adjudicat a Ambientalia World, SL des del dia 14 de març fins el 2

de juny de 2020.

7. – (20144146) De la gerent de Seguretat i Prevenció, de 9 de juny de 2020, que aprova la

liquidació del contracte relatiu al subministrament mitjançant arrendament de 45

vehicles policials per a la Guàrdia Urbana.

8. – (20196008) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 12 de juny de 2020, que

aprova la modificació del contracte relatiu a les microintervencions als Jardins de Sant

Pau del Camp, en el sentit d’ampliar en 5 dies hàbils el termini d’execució.

9. – (20199101) De la gerent del Districte de Sants-Montjuïc, de 12 de juny de 2020, que

reconeix l’import d’indemnització parcial a favor de UTE Auria Fil - Taller Auria Sants

Montjuïc pel període comprés entre el dia 01.04.2020 i el dia 30.04.2020, per a

l’exercici 2020, i per un import de 13.372,99 euros.

10. – (190100012) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 12 de juny de 2020, que

prorroga per un període comprès des del 18.06.2020 fins el 17.04.22 el contracte

relatiu al subministrament de consumibles i manteniment per a les fotocopiadores del

districte, adjudicat a General Machines Technology, S.L., per als exercicis 2020-2022,

i per un import de 50.505,86 euros(IVA nclòs).

11. – (0825/18) De gerent de Recursos, de 18 de juny de 2020, que declara l’aixecament de
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la suspensió del contracte relatiu a la coordinació de seguretat i salut i la coordinació

d’activitats  empresarials  dels  contractes  d’obres  que  es  gestionin  per  la  Gerència  de

Recursos, per a l’exercici 2020, i per un import de 4.233,79 euros.

12. – (20172055) De la gerent municipal, de 12 de juny de 2020, que prorroga el període

comprès des de l’1 de juliol de 2020 fins el 30 de juny de 2021, el contracte relatiu al

servei d’animació i dinamització del casal infantil i l’espai adolescent del CC La Sedeta

i casal infantil de l’escola Rius i Taulet, adjudicat a Iniciatives i Programes, S.L. per als

exercicis 2020-2021, i per un import de 129.285,90 euros (IVA inclòs)

13. – (20181003) De la gerent municipal, de 12 de juny de 2020, que estableix la suspensió

parcial  del  contracte  relatiu  al  control  d’accessos,  missatgeria  i  informació  bàsica  als

usuaris de l’edifici municipal de la Seu del Districte de Gràcia, per a l’exercici 2020, i

per un import de 2.029,44 euros.

14. – (0919/18)  De  la  gerent  municipal,  de  12  de  juny  de  2020,  que  ratifica  l’acta

d’aixecament de la suspensió del contracte relatiu al  servei de transport  i  manipulació

de  llibres,  productes  d’arts  gràfiques,  paqueteria,  material,  correspondència  i

documentació administrativa de la Direcció de Serveis Editorials.

15. – (20182014) De la gerent municipal, de 12 de juny de 2020, que estableix la suspensió

parcial del contracte relatiu a la gestió de la Casa de la Barceloneta 1761, adjudicat a

l’empresa Puça Espectacles, S.L.des del dia 14 de març de 2020 fins el 31 de maig de

2020.

16. – (20204334) De la gerent municipal, de 12 de juny de 2020, que inicia expedient,

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei

d’interpretació  i  traducció  de  llengües  per  a  la  Unitat  d’Investigació  i  la  Unitat

d’Investigació  i  Prevenció  de  l’Accidentalitat  de  la  Guàrdia  Urbana,  per  als  exercicis

2020-2022 i per un import de 41.515,42 euros (IVA inclòs)

17. – (0732/19)  Del  gerent  de  Recursos,  d’11  de  juny  de  2020,  que  ratifica  l’acta

d’aixecament  de  la  suspensió  del  contracte  relatiu  a  la  restauració  de  documentació  i

llibres  custodiats  a  l’Arxiu  Municipal  del  Districte  de  Sant  Martí,  adjudicat  a

Benedictinas del Monasterio S. Pedro de las Puellas.

18. – (20201011) Del gerent del Districte de Sant Martí, de 15 de juny de 2020, que inicia

expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al

lloguer de cabines sanitàries portàtils i urinaris de peu, per als exercicis 2020-2021, i

per un import de 41.140,00 euros (IVA inclòs).

19. – (2072/2018) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 16 de juny de 2020, que

estableix la suspensió del contracte relatiu al servei de dinamització esportiva de les

pistes poliesportives municipals del Parc de La Pegaso, des del dia 14 de març inclòs i

fins la finalització de l’estat d’alarma.

20. – (19010014) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 16 de juny de 2020, atorga un

termini addicional d’execució i modifica el contracte que te per objecte suport entitats

certificat digital de Districte de Nou Barris, adjudicat a La Fabric@, SCCL per a

l’exercici 2020, i per un import de 5.341,34 euros(IVA inclòs).
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21. – (19010249) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 16 de juny de 2020, que

estableix la suspensió del contracte relatiu al suport a la implantació del Pla de

Desenvolupament  Econòmic  del  districte  des  del  dia  1  d’abril  de  2020  i  fins  al  6  de

juny de 2020, ambdós inclosos, adjudicat a Esther Fontela Garrido.

22. – (0919/18) De la gerent municipal, de 26 de juny de 2020, que reajusta les anualitats del

contracte relatiu al servei de transport i manipulació de productes de serveis editorials,

adjudicat a Anastasio Manzaneda Abarca, i per un import de 12.920,55 euros (IVA

inclòs).

23. – (s/n) De la gerent municipal, de 26 de juny de 2020, que inicia expedient, aprova el

plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la compra de dos

desfibril·ladors marca Philips així com els serveis associats de manteniment, formació

i senyalització, per als exercicis 2020-2023, i per un import de 10.224,50 euros.

24. – (20191008) De la gerent municipal, de 26 de juny de 2020, que estableix la suspensió

del contracte relatiu al servei de dinamització del Casal de Barri La Llacuna, des del

dia  14  de  març  inclòs  i  fins  la  finalització  de  l’estat  d’alarma,  i  reconeix  l’import

d’indemnització per un import de 839,00 euros.

25. – (20204000)  De  la  gerent  del  districte  de  Ciutat  Vella,  d’1  de  juliol  de  2020,  que

reajusta  les  anualitats  del  contracte  relatiu  als  serveis  d’impressió  de  materials  de

comunicació per a la difusió i divulgació d’activitats, actes i altres manifestacions, per

als exercicis 2020-2021, i per un import de 37.916,67 euros (IVA inclòs).

26. – (17/2018) De la gerent municipal, de 2 de juliol de 2020, que prorroga per un període

comprès des del 01.07.2020 fins al 30.06.2021 el contracte relatiu als serveis de gestió

i  organització  d’activitats  del  centre  cívic  Pere  Pruna,  adjudicat  a  Calaix  de  Cultura,

S.L. i per un import de 148.914,70 euros (IVA inclòs).

27. – (067/2018)  De  la  gerent  municipal,  de  2  de  juliol  de  2020,  que  reconeix  l’import

de 5.613,84  euros  d’indemnització  parcial  a  favor  de  Can  Cet  Centre  d’Inserció  Soc.

Lab,  per  la  suspensió  del  contracte  relatiu  al  servei  de  suport  d’accessos,  informació

bàsica  i  repartiment  als  diferents  equipaments  del  districte  d’Horta-Guinardó,  per  a

l’exercici 2020.

28. – (1336/19) Del gerent de Recursos, de 2 de juliol de 2020, que ratifica l’aixecament de

la suspensió del contracte relatiu a les obres de reparació, conservació i restauració

corrents  a  la  coberta  del  vestíbul  i  planta  2a  Edifici  Novíssim  i  reconeix  l’import

d’indemnització a favor d’Albañileria y Contratas, SL per la quantitat de 5.667,00 euros

pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 13 de maig de 2020.

29. – (0068/20) Del gerent de Recursos, de 2 de juliol de 2020, que inicia expedient, aprova

el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis professionals

de representació i defensa jurídica de l’ajuntament en els procediments judicials contra

sancions imposades per infraccions de trànsit i en judicis verbals davant la jurisdicció

civil  en  reclamació  de  danys  com  a  conseqüència  d’accidents  de  trànsit  per  als

exercicis 2020-2022, i per un import de 77.997,81 euros (IVA inclòs).

30. – (200400009)  De  la  gerent  del  Districte  de  Les  Corts,  d’1  de  juliol  de  2020,  que

adjudica a Integración Social de Minusválidos, S.L. el contracte relatiu als serveis
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auxiliars de suport al funcionament i a les activitats a diferents equipaments

municipals, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 88.217,71 euros (IVA

inclòs).

31. – (20199201) Del gerent del Districte de l’Eixample, de 2 de juliol de 2020, que ratifica

l’acta d’aixecament de la suspensió total des del dia 14 de març i fins la finalització de

l’estat  d’alarma  del  COVID-19,  relatiu  al  contracte  al  servei  de  gestió  ambiental  i

dinamització del programa d’educació ambiental, per a l’exercici 2020, i per un import

de 3.155,65 euros.

32. – (20203001) De la gerent municipal, de 2 de juliol de 2020 que adjudica a Toi Toi

Sanitarios Moviles SA, el contracte relatiu al lloguer de cabines sanitàries portàtils i

urinaris de peu, per a festes, activitats i esdeveniments, així com per a la prevenció de

conductes incíviques a la via pública, per als exercicis 2020-2021, i per un import de

253.897,57 euros (IVA inclòs).

33. – (0017/17)  De  la  gerent  municipal,  de  2  de  juliol  de  2020,  que  ratifica  l’acta

d’aixecament  de la  suspensió del  contracte  relatiu  al  servei  de suport  per  a  la  venda i

servei  d’informació  de  les  publicacions  editades  per  l’ajuntament  de  la  llibreria  de  la

Sala Ciutat, adjudicat a Magmacultura, S.L. amb efectes del dia 29 de maig de 2020.

34. – (19010226) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 3 de juliol de 2020, que

estableix la suspensió del contracte i reconeix l’import d’indemnització parcial a favor

de Xiula Sessions, SL, pel període comprés entre el dia 1 de maig de 2020 i el dia 31

de maig de 2020 i per un import de 1.406,69 euros.

35. – (301/18) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 6 de juliol de 2020, que inicia

expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la

prestació dels serveis postals amb seguiment d’informació demandats per l’Ajuntament

i  el  conjunt  d’entitats  que  integren  el  seu  sector  públic  depenent  i  adjudicar-lo  a

Recerca i Desenvolupament Empr., per als exercici 2020-2021, i per un import de

15.000,01 euro (IVA inclòs).

36. – (301/18) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 6 de juliol de 2020, que inicia

expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la

prestació dels serveis postals amb productes postal bàsics demandats per l’Ajuntament

i  el  conjunt  d’entitats  que  integren  el  seu  sector  públic  i  depenent,  i  adjudicar-lo  a

Recerca i Desenvolupament Empr., per als exercicis 2020-2021, i per un import de

1.499,99 euros (IVA inclòs).

37. – (0716/17)  De  la  gerent  municipal,  de  19  de  juny  de  2020,  que  ratifica  l’acta

d’aixecament  de la  suspensió del  contracte  relatiu  a  la  contractació del  servei  auxiliar

d’arxiu i desarxiu de documents originals com a suport a l’atenció als usuaris de la sala

de  consulta  i  a  la  documentació  prestada  a  la  seu  central  de  l’Arxiu  Municipal

Contemporani, adjudicat a Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.

38. – (20191005) Del gerent del Districte de Sant Martí, de 15 de juny de 2020, que

estableix la suspensió parcial del contracte relatiu a la gestió i  dinamització de l’espai

Via  Trajana,  des  del  dia  14  de  març  inclòs  i  fins  la  finalització  de  l’estat  d’alarma,

adjudicat a Incoop SCCL, per a l’exercici 2020, i reconeix l’import d’indemnització de

1.294,51 euros.
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39. – (51/2020) De la gerent municipal, de 19 de juny de 2020, que inicia expedient, aprova

el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de gestió i

dinamització de La Clota Cotreball, per als exercicis 2020-2021, i per un import de

120.000,01 euros (IVA inclòs).

40. – (20200008) De la gerent municipal, de 23 de juny de 2020, que adjudica a Relleu

Cultural, S.L. el contracte relatiu al servei de dinamització cultural del Centre Cívic de

la Sedeta al barri del Camp d’en Grassot - Gràcia, per als exercicis 2020-2021, i per un

import de 60.245,88 euros (IVA inclòs).

41. – (20191002) De la gerent municipal, de 23 de juny de 2020, que estableix la suspensió

del  contracte  i  reconeix  l’import  d’indemnització  parcial  a  favor  de  Tasca  Serveis

d’Animació, S.L., relatiu al contracte de serveis consistents en la gestió, dinamització i

coordinació del punt Info Jove del Districte de Sant Martí, per a l’exercici 2020, i per

un import de 1.203,43 euros.

42. – (20191005) Del gerent del Districte de Sant Martí, de 25 de juny de 2020, que

reconeix l’import d’indemnització parcial i estableix la suspensió del contracte relatiu a

la  prestació  del  servei  de  gestió  i  dinamització  de  l’espai  Via  Trajana,  adjudicat  a

Incoop, SCCL, per a l’exercici 2020, i per un import de 1.991,54 euros.

43. – (20204160)  De  la  gerent  de  l’Àrea  de  Seguretat  i  Prevenció,  de  30  de  juny  de  2020,

que reajusta les anualitats del contracte relatiu al subministrament i posterior correcció,

automàtica o mecànica, dels test de valoració de les condicions psicològiques per a l’ús

de l’arma de foc pels membres de la Guàrdia Urbana, per als exercicis 2020-2021, i per

un import de 31.088,20 euros (IVA inclòs).

44. – (301/18) De la gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 2 de juliol de 2020, que

inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu

als serveis postals i productes postals bàsics, lot 2 i adjudicar-lo a Recerca i

desenvolupament Empresarial, S.L., per els exercicis 2020-2021, i per un import de

1.449,58 euros (IVA inclòs)

45. – (301/18) De la gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 2 de juliol de 2020, que

inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu

als serveis postals i productes se seguiment informació i adjudicar-lo a Recerca i

desenvolupament empresarial, S.L., per als exercicis 2020-2021, i per un import de

17.000,02 euros (IVA inclòs).

46. – (19010249) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 19 de juny de 2020, que reajusta

les anualitats de l’autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al suport

implantació Pla Desenvolupament Econòmica, adjudicat a Esther Fontela Garrido, per

a l’exercici 2020 i per un import de 1.480,69 euros.

47. – (0003/15) Del gerent de Recursos, de 21 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la

garantia  definitiva  d’import  de  61.422,65  euros  constituïda  per  respondre  al

compliment de manteniment de Via Pública (Lot 1) del Districte de Ciutat Vella,

adjudicat a Construcciones y Servicios Faus, S.A.

48. – (750/16) Del gerent de Recursos, de 21 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la
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garantia  definitiva  per  un  import  de  6.899,52  euros,  per  al  compliment  d’obres  i

instal·lacions per a la renovació dels sistemes actuals de tractament d’aire del  Saló de

Cent de la Casa de la Ciutat de les Cases Consistorials, adjudicat a Fluidos Industriales

y Domesticos,

49. – (0003/15) Del gerent de Recursos, de 21 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la

garantia definitiva per un import de 65.742,53 euros per respondre al compliment de

Manteniment  de  Via  Pública  (Lot  7)  del  districte  d’Horta-Guinardó,  adjudicat  a

Construcciones y Servicios Faus, S.A.

50. – (190400099) De la gerent municipal, de 19 de juny de 2020, que modifica el calendari

d’execució del contracte relatiu a la direcció artística, la producció i la dinamització del

Festival Circorts 2020/2021 del Districte de Les Corts, en el sentit d’ajornar la data de

realització del festival inicialment prevista els dies 16, 17 i 18 d’octubre del 2020.

51. – (20180040) De la gerent municipal, de 29 de juny de 2020, que prorroga per un

període de dotze mesos, el contracte relatiu al servei de suport al projecte “el món a la

meva escola” i d’aquelles accions comunitàries transversals que se’n derivin, adjudicat

a l’empresa QSL Serveis Culturals, SLU, per els exercicis 2020-2021, i per un import

de 45.062,82 euros (IVA inclòs)

52. – (20193200) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 19 de juny de 2020, que

ratifica l’acta d’aixecament de la suspensió del contracte relatiu al servei de suport a la

gestió, dinamització i suport administratiu en la tramitació i el seguiment dels

esdeveniments a la via pública, adjudicat a Incoop, SCCL.

53. – (20194145)  De  la  gerent  de  l’Àrea  de  Seguretat  i  Prevenció,  de  19  de  juny  de  2020,

que estableix la suspensió del contracte relatiu als serveis de gestió de l’espai Bombers-

Parc de la Prevenció, adjudicat a Magmacultura, SL, per a l’exercici 2020, i reconeix la

indemnització per un import de 4.871,19 euros.

54. – (20182045) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 23 de juny de 2020, que

ratifica l’acta d’aixecament de la suspensió total del contracte relatiu al servei temporal

de bus llançadora entre l’Hospital del Mar i l’Hospital de l’Esperança, a partir del dia

de juny de 2020.

55. – (20204002) De la gerent municipal, de 26 de juny de 2020, que adjudica a OP-Team

Serveis Integrals Comunicació, SL, el contracte relatiu als serveis professionals per a

l’edició i publicació dels butlletins de Guàrdia Urbana i de Bombers de Barcelona, per

als exercicis 2020-2022, i per un import de 59.290,00 euros.

56. – (20201000) De la gerent municipal, de 26 de juny de 2020, que estableix la suspensió

parcial del contracte relatiu a la prestació de serveis d’educadors/es cívics/ques a l’espai

públic del districte de Sant Martí, adjudicat a Incoop SCCL, per a l’exercici 2020 i per

un import de 4.030,5 euros.

57. – (20201000)  De  la  gerent  municipal,  de  26  de  juny  de  2020,  que  reconeix  l’import

d’indemnització  parcial  per  suspensió  del  contracte  relatiu  a  la  prestació  de  serveis

d’educadors/es  cívics/ques  a  l’espai  públic  del  districte  de  Sant  Martí,  adjudicat  a

Incoop, SCCL, per a l’exercici 2020, i per un import de 6.941,41 euros.
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58. – (301/18) De la gerent municipal, de 26 de juny de 2020, que desestima la petició de

suspensió del contracte relatiu a la prestació dels serveis postals demandants per

l’Ajuntament  de  Barcelona  i  pel  conjunt  d’entitats  que  integren  el  seu  Sector  Públic

Depenent.

59. – (2019/1) De la gerent municipal, de 26 de juny de 2020, que prorroga per un període

comprès des del 06.09.2020 fins el 05.09.2021, el contracte relatiu al servei de suport

tècnic i dinamització del desenvolupament del Pacte del Temps, adjudicat a UTE Flok

i Sanchez i Vita Brevis, SL i per un import de 49.761,88 euros (IVA inclòs).

60. – (20209208) De la gerent municipal, de 30 de juny de 2020, que allibera quantitat en

concepte  de  baixa  per  l’adjudicació  del  contracte  relatiu  al  servei  d’organització  i

coordinació  de  les  activitats  realitzades  a  l’Auditori  c.  Calàbria,  66  del  Districte  de

l’Eixample, i pels exercicis 2020-2021, i per un import de 5.099,68 euros (IVA inclòs).

61. – (20209208) De la gerent municipal, de 30 de juny de 2020, que adjudica a Transit

Projectes, S.L. el contracte relatiu al servei d’organització i coordinació de les activitats

realitzades a l’Auditori c. Calàbria, 66, per als exercicis 2020-2021, i per un import de

125.253,62 euros (IVA inclòs).

62. – (20189201) Del gerent del districte de l’Eixample, de 30 de juny de 2020, que estableix

l’aixecament  de  la  suspensió  total  del  contracte  relatiu  a  la  gestió  i  dinamització  dels

casals de gent gran del Districte i no establir cap reconeixement de despesa a l’empresa

Associació  Esportiva  l’Eixample  de  Barcelona  pel  període  comprés  entre  el  dia  1  de

maig al 23 de juny de 2020.

63. – (301/18) De la gerent municipal, de 26 de juny de 2020, que desestima la petició de

suspensió del contracte relatiu a la prestació dels serveis postals demandant per

l’Ajuntament  de  Barcelona  i  pel  conjunt  d’entitats  que  integren  el  seu  Sector  Públic

Depenent.

64. – (20201000)  De  la  gerent  municipal,  de  26  de  juny  de  2020,  que  reconeix  l’import

d’indemnització  parcial  per  suspensió  del  contracte  relatiu  a  la  prestació  de  serveis

d’educadors/es  cívics/ques  a  l’espai  públic  del  districte  de  Sant  Martí,  adjudicat  a

Incoop, SCCL, per a l’exercici 2020, i per un import de 6.941,41 euros.

65. – (20204002) De la gerent municipal, de 26 de juny de 2020, que allibera la quantitat de

22.075,99 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu

als serveis professionals per a l’edició i publicació dels butlletins de Guàrdia Urbana i

de Bombers, adjudicat a OP-Team Serveis Integrals de Comunicació SL, pels exercicis

2020-2022.

66. – (9/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12

de maig de 2020, que aprova i publica la llista de persones aspirants admeses i

excloses per participar en el concurs per a la provisió per mobilitat voluntària

horitzontal 9/2020-C dels llocs de treball de Cap d’Oficina d’Atenció Ciutadana adscrit

al  Servei  d’Atenció  Presencial  del  Departament  de  Serveis  Presencials  de  la  Direcció

de  Serveis  d’Informació  i  Atenció  Ciutadana  de  la  Gerència  d’Àrea  Agenda  2030,

Transició Digital i Esports.

67. – (9/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 6 de
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juny de 2020, que aprova i publica la rectificació de la llista de persones aspirants

admeses i excloses per participar en el concurs per a la provisió per mobilitat

voluntària  horitzontal  9/2020-C  dels  llocs  de  treball  de  Cap  d’Oficina  d’Atenció

Ciutadana  adscrit  al  Servei  d’Atenció  Presencial  del  Departament  de  Serveis

Presencials de la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana de la Gerència

d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports.

68. – (14/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 11

de  març  de  2020,  que  convoca  un  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball

d’Administratiu/iva Qualificat/da adscrit al Departament de Coordinació Tècnica de la

Inspecció de la Direcció de Serveis d’Inspecció de la Gerència d’Urbanisme.

69. – (11/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12

de maig de 2020, que aprova i publica la llista de persones aspirants admeses i

excloses per participar en el concurs 11/2020-C per a la provisió d’un lloc de treball de

Cap de Secció de Polítiques Alimentàries Urbanes i Consum Responsable adscrit a la

Secció de polítiques alimentàries urbanes i consum responsable del Departament

d’Economia Social i  de les Cures i  Polítiques Alimentàries Urbanes de la Direcció de

Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de la Gerència d’Àrea d’Economia,

Recursos i Promoció Econòmica.

70. – (24/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27

de febrer de 2020, que declara deserta la convocatòria per a la provisió pel sistema de

lliure designació 24/2019-L d’un lloc de treball de Director/a de Serveis de Drets dels

Animals de la Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports.

71. – (8/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 28

de febrer de 2020, que aprova i publica la llista de persones aspirants admeses i

excloses  per  participar  en  el  concurs  8/2020-C  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball

d’Administratiu/iva  adscrit  al  Departament  d’Informació  i  Documentació  de  la

Gerència d’Urbanisme.

72. – (6/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 28

de febrer de 2020, que declara deserta la provisió per concurs 6/2020-C convocat per

cobrir  un  lloc  de  treball  d’Administratiu/iva  adscrit  a  la  Direcció  de  Serveis

d’Assessorament Jurídic de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, atès que no ha

arribat cap instància per participar en el procés.

73. – (7/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 28

de febrer de 2020, que declara deserta la lliure designació 7/2020-L convocada per

cobrir  un  lloc  de  treball  de  Director/a  d’Innovació  Social  adscrit  a  la  Direcció

d’Innovació Social de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes

i LGTB, atès que no ha arribat cap instància per participar en el procés.

74. – (3/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 28

de febrer de 2020, que declara deserta la convocatòria per a la provisió pel sistema de

lliure designació 3/2020-L d’un lloc de treball de Secretari/ària de Direcció adscrit a la

Gerència del districte d’Horta-Guinardó.

75. – (10/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4

de març de 2020, que convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de
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Secretari/ària Delegat/ada de la Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics de la Direcció de

Recursos i Control de Gestió de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana.

76. – (11/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4

de març de 2020, que convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de

Cap de Departament de Serveis Jurídics adscrit al Departament de Serveis Jurídics de

la Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada de la Gerència del districte de

Ciutat Vella.

77. – (12/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4

de març de 2020, que convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de

Cap del Departament de Serveis Jurídics adscrit al Departament de Serveis Jurídics de

la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del districte de Sant Martí.

78. – (1/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3 de

març de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i

excloses per participar en el concurs 1/2020-C per a la provisió d’un lloc de treball de

Cap  de  Departament  d’Obres  i  Manteniment  adscrit  al  Departament  d’Obres  i

manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del

districte de Ciutat Vella.

79. – (13/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 11

de  març  de  2020,  que  convoca  un  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de

tècnic especialitsta de promoció de la ciutat de la Direcció de Serveis de Comerç,

Restauració i Consum de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica.

80. – (10/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12

de maig de 2020, que aprova i publica la llista de persones aspirants admeses i

excloses  per  participar  en  el  concurs  10/2020-C  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball

d’Administratiu/iva expert/a  adscrit  al  Departament  de Serveis  Jurídics  de la  Direcció

de  Serveis  de  Recursos  de  la  Gerència  d’Àrea  de  Drets  Socials,  Justícia  Global,

Feminismes i LGTBI.

81. – (4/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21

de febrer de 2020, que rectifica la llista de persones admeses i excloses de la lliure

designació  4/2020-L  d’un  lloc  de  treball  de  Secretari/ària  de  Direcció  adscrit  a  la

Direcció  de  Serveis  d’Informació  i  Atenció  Ciutadana  de  la  Gerència  d’Àrea  Agenda

2030, Transició Digital i Esports, atès que es comprova que la Sra. Blanca Berard Toro

va presentar en temps i forma la seva sol·licitud de participació.

82. – (5/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21

de febrer de 2020, que rectifica la llista de persones admeses i excloses de la lliure

designació  5/2020-L  d’un  lloc  de  treball  de  Secretari/ària  de  Direcció  adscrit  a  la

Regidoria del districte de Gràcia, atès que es comprova que la Sra. Blanca Berard Toro

va presentar en temps i forma la seva sol·licitud de participació.

83. – (8/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12

de maig de 2020, que aprova i publica la llista de persones aspirants admeses i

excloses  per  participar  en  la  lliure  designació  8/2020-L per  a  la  provisió  d’un lloc  de

treball de Director/a de Serveis Generals adscrit a la Direcció de Serveis Generals de la

Gerència del districte de Gràcia.
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84. – (12/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12

de maig de 2020, que aprova i publica la llista de persones aspirants admeses i

excloses per participar en el concurs 12/2020-C per a la provisió d’un lloc de treball de

tècnic/a qualificat de serveis econòmics i tributaris adscrit al Departament de Recursos

Interns del districte de Gràcia.

85. – (12/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 4

de març de 2020, que modifica el punt 4, Comissió de Valoració de les bases de la

convocatòria  per  a  la  provisió  per  lliure  designació  12/2020-L  d’un  lloc  de  treball

d’un/a  Cap  de  Departament  de  Serveis  Jurídics  adscrit  al  Departament  de  Serveis

Jurídics de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del districte de Sant Martí,

en el sentit  de substituir on diu “Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i  Promoció

de  la  Gerència  de  Persones  i  Desenvolupament  Organitzatiu”,  per  “Secretari  General

de l’Ajuntament de Barcelona”.

86. – (13/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9

de març de 2020, que convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de

Cap de la Guàrdia Urbana adscrit a la Prefectura de la Guàrdia Urbana de la Gerència

de Seguretat i Prevenció.

87. – (221/2020) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 de

juny de 2020, que convoca un procés interadministratiu per a la provisió per lliure

designació  d’un  lloc  de  treball  de  Director/a  de  Serveis  de  Prevenció,  Extinció

d’Incendis  i  Salvament  adscrit  a  la  Direcció  de  Serveis  de  Prevenció,  Extinció

d’Incendis  i  Salvament  de  la  Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció  de  l’Ajuntament  de

Barcelona i aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria.

88. – (25/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5

de març de 2020, que declara deserta la convocatòria per a la provisió pel sistema de

lliure  designació  25/2019-L  d’un  lloc  de  treball  de  Director/a  de  Serveis  de

Comunicació i Participació de la Gerència d’Ecologia Urbana.

89. – (6/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 28

de febrer de 2020, que aprova i publica la llista de persones aspirants admeses i

excloses  per  participar  en  la  lliure  designació  6/2020-L per  a  la  provisió  d’un lloc  de

treball  d’un/a  Director/a  de  Serveis  d’Envelliment  i  Cures  adscrit  a  la  Direcció  de

Serveis  d’Envelliment  i  Cures  de  la  Gerència  de  Drets  Socials,  Justícia  Global  i

Feminismes i LGTBI.

90. – (7/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 28

de febrer de 2020, que aprova i publica la llista de persones aspirants admeses i

excloses per participar en el concurs 7/2020-C per a la provisió d’un lloc de treball de

Supervisor/a adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis

de Llicències i Espai Públic de la Gerència del districte de Sant Andreu.

91. – (3/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21

de febrer de 2020, que rectifica la llista de persones admeses i excloses de la lliure

designació  3/2020-L  d’un  lloc  de  treball  de  secretari/ària  de  direcció  adscrit  a  la

Gerència  del  districte  d’Horta-Guinardó,  atès  que es  comprova que la  senyora Blanca

Berard Toro va presentar en temps i forma la seva sol·licitud de participació.
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92. – (457/2019)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  2  de  juliol  de  2020,  que  nomena  funcionari  de

carrera, de la categoria Bomber/a d’accés del Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i

Salvament  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  el  Sr.  Tristany-Sauc  Vidal  Merlos,  amb

efectes 16 de juny de 2020.

93. – (255/2020)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  2  de  juliol  de  2020,  que  cessa  la  senyora  Laia

Barbarà  Mir,  personal  eventual,  en  el  lloc  d’assessor/a  4,  amb  efectes  30  de  juny  de

2020  i  la  nomena  en  el  lloc  d’assessor/a  3  de  la  Primera  Tinència  d’Alcaldia,  amb

efectes 1 de juliol de 2020.

94. – (238/2020) Decret de l’Alcaldia, de 18 de juny de 2020, que nomena el senyor Gerard

Capo  Fuentes,  Gerent  de  la  Gerència  de  l’Institut  Municipal  de  l’Habitatge  i

Rehabilitació de Barcelona.

95. – (229/2020)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  18  de  juny  de  2020,  que  cessa  el  senyor  Jorge

Angusto Zambrano (mat.  77770),  personal  eventual,  del  lloc  de  treball  d’assessor/a  2,

amb  efectes  1  de  juny  de  2020  i  nomenar-lo  en  el  lloc  de  treball  d’assessor/a  1,  del

Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes del dia 2 de

juny de 2020.

96. – (230/2020)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  18  de  juny  de  2020,  que  cessa  la  senyora  Elsa

Hermida  González  (mat.  77387),  personal  eventual,  del  lloc  de  treball  d’assessor/a  5,

amb  efectes  1  de  juny  de  2020  i  nomenar-la  en  el  lloc  de  treball  d’assessor/a  4,  del

Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes del dia 2 de

juny de 2020.

97. – (457/2019)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  18  de  juny  de  2020,  que  nomena  a  les  persones

funcionaris/àries de carrera, en la categoria Bomber/a, amb efectes 16 de juny de 2020.

98. – (246/2020)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  18  de  juny  de  2020,  que  cessa  el  senyor  Joan

Ramon Riera Alemany, personal eventual, del lloc de Cap de Gabinet de la Cinquena

Tinència d’Alcaldia, amb efectes 10 de juny de 2020.

99. – (662/2018) Decret de l’Alcaldia, de 2 de juliol de 2020, que nomena les persones que

es detallen a l’annex funcionaris/àries de carrera, en la categoria d’Agent de la Guàrdia

Urbana, amb efectes 27 de juny de 2020.

100. – (254/2020)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  2  de  juliol  de  2020,  que  nomena  el  senyor  Josep

Barberà De Johera, personal eventual, en el lloc de Cap de Gabinet de la Regidoria

d’Infància, Joventut i Persones Grans, amb efectes 1 de juliol de 2020.

101. – (253/2020) Decret de l’Alcaldia, de 2 de juliol de 2020, que cessa el senyor Ivan Pera

Itxart, personal eventual, en el lloc d’assessor/a 3, amb efectes 30 de juny de 2020 i el

nomena en el lloc de Cap de Gabinet de la Cinquena Tinència d’Alcaldia, amb efectes

1 de juliol de 2020.

102. – (457/2019)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  2  de  juliol  de  2020,  que  nomena  Ramon  Gil

Acuña, Guillem Rodilla Navarro i Guillermo Velasco Vadillo, funcionaris de carrera,

en la categoria Bomber/a, amb efectes 24 de juny de 2020.
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103. – (457/2019) Decret de l’Alcaldia, de 2 de juliol de 2020, que nomena el Sr. David Vidal

Cugat, funcionari de carrera, de la categoria Bomber/a d’accés del Servei de Prevenció,

Extinció d’incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, amb efectes 16 de juny

de 2020.

104. – (457/2019) Decret de l’Alcaldia, de 2 de juliol de 2020, que nomena el Sr. Sergi Civit

Echagoyen,  funcionari  de  carrera,  de  la  categoria  Bomber/a  d’accés  del  Servei  de

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, amb efectes

16 de juny de 2020.

105. – (243/2020) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16

de juny de 2020, que nomena els aspirants a funcionaris en pràctiques, de la categoria

Inspector/a de la Guàrdia urbana de l’Ajuntament de Barcelona..

106. – (457/2019) Decret de l’Alcaldia, de 2 de juliol de 2020, que nomena el Sr. Josep Oriol

Argemí Ribera,  funcionari  de  carrera,  de  la  categoria  Bomber/a  d’accés  del  Servei  de

Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, amb efectes

16 de juny de 2020.

107. – (20192002) Ampliació d’autorització de despesa de Primer Tinent D’Alcaldia, de 26 de

febrer de 2020, que Prorroga des de l’1 de març de 2020 fins al 28 de febrer de 2021 el

contracte de lloguer del solar del carrer Verneda 16-22, amb l’empresa Rowdan, S.A., i

Autoritzar i Disposar la despesa de 5.808,00 euros, amb càrrec als pressupostos del

2020 i 2021.

Acords de la Comissió de Govern de 18 de juny de 2020

108. – (18001130  (0301/18))  PRORROGAR  els  3  lots  de  l’Acord  Marc  amb  número  de

contracte 18001130 (exp. 0301/18), que té per objecte la fixació de condicions per a la

prestació  de  serveis  postals  demandats  per  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  el  conjunt

d’entitats  que  integren  el  seu  sector  públic  depenent,  amb  mesures  de  contractació

pública  sostenible  per  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  les  entitats  que  formen  el  Grup

Municipal, per un termini de 12 mesos comptat a partir del dia 21 de juny de 2020 fins

al dia 20 de juny de 2021, a les següents empreses designades: Lot 1: Productes amb

seguiment  d’informació,  Recerca  i  Desenvolupament  Empresarial,  S.L.  NIF:

B60261815. Lot 2: Productes postals bàsics, Recerca i Desenvolupament Empresarial,

S.L. NIF: B60261815. Lot 3:  Paqueteria,  l’empresa General  Courier Vallès,  S.L. NIF:

B61566964.  Tot  això  en  virtut  del  que  estableix  l’art.  23  i  196  del  Reial  Decret

Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de

Contractes del Sector Públic, d’aplicació a aquest Acord Marc segons el que preveu la

disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del

sector públic, la clàusula 3 del PCAP i segons compareixences signades per les

empreses  adjudicatàries  que  s’incorporen  a  l’expedient.  DONAR-NE  compte  a  la

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

109. – (19003198 (0902/19)) REBUTJAR l’oferta presentada per l’empresa Promotion Digital

Talk SL, amb número de NIF B64510373, i EXCLOURE-LA de la licitació de l’Acord

Marc,  amb  número  de  contracte  19003198  i  número  d’expedient  0902/19,  que  té  per

objecte la prestació de serveis d’impressió massiva de documents i  serveis associats a

l’Ajuntament de Barcelona, en haver superat un dels preus unitaris oferts per aquesta el

màxim establert als plecs de l’Acord Marc. DESIGNAR com a proveïdor de l’esmentat
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Acord  Marc,  amb  número  de  contracte  19003198  i  número  d’expedient  0902/2019,

l’empresa  Mailteck  S.A,  amb  número  de  NIF  31501901,  en  ser  considerada  la  seva

oferta la més avantatjosa econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver

obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris d’adjudicació previstos al plec

de clàusules administratives. 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 responsables del contracte el Sr. Jordi

Cirera  Gonzalez,  responsable  de  la  Direcció  d’Operacions  i  Sistemes  de  l’Institut

Municipal d’Informàtica, i el Sr. Eduard Castells Duarry, cap del Departament Central

de  Compres  de  l’Ajuntament.  DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de

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

110. – (20000204  (0124/20))  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  de  les  Obres  de

reforma de la planta tercera de la Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona, fase 3, amb

núm. de contracte 20000204, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del

procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 904.284,01 euros

(IVA inclòs) i un valor estimat de 896.810,59 euros. APROVAR les actuacions

preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars regulador del

contracte i el projecte executiu. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació.

AUTORITZAR  l’esmentada  quantitat,  amb  pressupost  net  747.342,16  euros  i  import

de  l’IVA  de  156.941,85  euros;  i  amb  càrrec  a  les  partides  i  als  pressupostos  amb  el

desglossament  següent:  un  import  (IVA  inclòs)  de  105.684,01  euros  a  l’exercici

pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/63862/93314  0705,  un

import  (IVA  inclòs)  de  798.600,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a

l’aplicació  pressupostària  D/63862/93314  0705;  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 i Seguretat i

Prevenció.

111. – (20194579_19004293-001) PRORROGAR, per un període comprès des del

01.09.2020 fins al 28.02.2021, el contracte 19004293-001 que té per objecte els serveis

de  suport  d’atenció  telefònica  integral  per  a  trucades  d’emergència  al  092  i  080,  les

seves centraletes administratives, gestió de segon nivell al centre de gestió

d’emergències  i  al  telèfon  d’atenció  per  molèsties  d’habitatges  d’ús  turístic  d’acord

les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació

pública sostenible,  adjudicat  a l’empresa KONECTA BTO, SL, amb NIF B62916077,

per  un  import  total  de  848.448,01  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  565.632,01  euros,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a

l’exercici  2020  i  amb  càrrec  a  les  partides  i  als  pressupostos  amb  el  desglossament

següent: un import, IVA inclòs, de 195.047,24 euros, dels quals, 161.196,07 euros

corresponen  a  l’import  net  i  33.851,17  euros  a  l’IVA,  al  tipus  del  21%,  a  l’aplicació

pressupostària D/22719/13612 0400; un import, IVA inclòs, de 370.584,77 euros, dels

quals, 306.268,40 euros corresponen a l’import net i 64.316,37 euros a l’IVA, al tipus

del  21%,  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/13211  0400;  AUTORITZAR  i

DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de 282.816,00 euros, IVA

inclòs, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb

el desglossament següent: un import, IVA inclòs, de 185.292,38 euros, dels quals
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153.134,20  euros  corresponen  a  l’import  net  i  32.158,18  euros  a  l’IVA,  al  tipus  del

21%,  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/13211  0400;  un  import,  IVA  inclòs,  de

97.523,62  euros,  dels  quals,  80.598,03  euros  corresponen  a  l’import  net  i  16.925,59

euros  a  l’IVA,  al  tipus  del  21%,  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/13612  0400,

condicionat  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost  de  2021;

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

Seguretat i Prevenció.

112. – (20154250_15003142) RESOLDRE la pròrroga del contracte 15003142, que té per

objecte els serveis de seguretat dels accessos de la Sala Conjunta de Comandament,

d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i el foment de l’ocupació

de  persones  amb  dificultats  particulars  d’inserció,  adjudicat  a  l’empresa  PYCSECA

SEGURIDAD SA, amb NIF A08976177, i aprovada per acord de la Comissió de

Govern, de 21 de maig de 2020, per un import de 133.298,83 euros, IVA inclòs, dels

quals  110.164,32  €  corresponen  al  preu  net  i  els  restants  23.134,51  euros  a  l’IVA  al

21%, atès que l’inici de la seva execució estava sotmès a una condició resolutòria que

consistia en la no formalització del nou contracte de prestació successiva amb número

20000063. En data 22 de maig de 2020 es formalitza el nou contracte iniciant la seva

execució el 25 de maig de 2020, de manera que es compleix amb la condició

resolutòria; ANUL·LAR la disposició de la despesa del contracte esmentat per import

de 133.298,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el

desglossament  següent:  un  import  (IVA  inclòs)  de  107.021,28  euros  a  l’exercici

pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22701/13211  0400  i  un

import  (IVA  inclòs)  de  26.277,55  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a

l’aplicació  pressupostària  D/22701/13211  0400;  ALLIBERAR  l’esmentat  crèdit

pressupostari; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,

Participació, Seguretat i Prevenció.

113. – (20182001) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de juliol de 2020 fins al

30 de setembre de 2020, el contracte 17004614-002 que té per objecte la pròrroga, per

una durada de 3 mesos, de la Gestió i explotació del CC El Coll-La Bruguera,

adjudicat  a  l’empresa  CALAIX  DE  CULTURA,  SL,  amb  NIF  B63033740,  per  un

import total de 81.116,03 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 81.116,03 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2020 i

amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de

67.038,04  euros  i  import  IVA  de  14.077,99  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació

pressupostària D/22719/33711 0606. REQUERIR l’adjudicatari per tal que comparegui

a les dependències de del Departament de Recursos Interns per a la seva formalització

en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR

compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Acords de la Comissió de Govern de 25 de juny de 2020

114. – (223/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Serna Marced

(mat. 77480) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la

categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al

Departament d’Obres i  Manteniment del Districte de Sarrià-Sant Gervasi,  on ocupa el

lloc de treball de Tècnic Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat

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

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

115. – (997/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fernando Afán

Castellano (mat. 24243) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera

amb la categoria professional de Sergent de la Guàrdia Urbana (codi lloc:

20FC1CICD01), adscrit a la Unitat de Suport Policial (Nit Grup Nocturn) de la

Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat  docent  com  a  formador  intern  de  la

Guàrdia Urbana per l’any 2019 i l’any 2020, amb una dedicació superior a les 75 hores

de  formació  anual  en  ambdós  períodes.  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 data

29/06/2018).  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. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

116. – (245/2020)  APROVAR  la  modificació  de  l’organigrama  de  la  Gerència  de

Pressupostos i Hisenda, de la Gerència de Recursos i de la Gerència de Persones i

Desenvolupament Organitzatiu tal i com es detalla als annexos. PUBLICAR el present

acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la

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

117. – (16001198-005 (0235/16)) PRORROGAR, de forma extraordinària, per un període

comprès des de l’01.07.2020 fins el 31.03.2021, el contracte 16001198-005 que té per

objecte del Disseny de Web i Programació de Webs i Aplicacions, adjudicat a

l’empresa  Servicios  de  Desarrollo  Orientado  a  Soluciones,  SL,  amb  NIF  B91732826,

per un import total de 555.844,50 euros (IVA inclòs), a l’empara de l’article 29.4 de la

LCSP,  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

185.281,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb càrrec a la partida i

pressupost amb el desglossament següent: un import net de 153.125,21 euros i import

IVA  de  32.156,29  euros  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària

D/22719/92523  0705,  condicionat  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  del

pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat  contracte per
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un import de 370.563,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a

la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 306.250,41

euros  i  import  IVA  de  64.312,59  euros  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació

pressupostària D/22719/92523 0705. NOTIFICAR la present Resolució al contractista.

DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,

Participació, Seguretat i Prevenció.

118. – (20000310  (0060/20))  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  dels  serveis  de

l’oficina tècnica pel disseny gràfic, la programació i el manteniment tècnic dels webs i

Progressive Web Apps, amb núm. de contracte 20000310, mitjançant tramitació

ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació

de 2.650.442,77 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 4.818.986,86 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  pressupost  net  2.190.448,57  euros  i  import  de  l’IVA  de  459.994,20

euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un

import (IVA inclòs) de 1.325.221,38 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a

l’aplicació  pressupostària  D/22719/92523  0705,  un  import  (IVA  inclòs)  de

1.325.221,39  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació

D/22719/92523 0705;  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el/s

pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici

següent  a  la  seva  autorització.DONAR  COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de

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

119. – (20183000) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de juliol de 2020 fins el

28 de febrer de 2021, el contracte 18000355 que té per objecte la Instal·lació,

arrendament i manteniment de 7 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto

rentables  del  Districte  de  Ciutat  Vella,  adjudicat  a  l’empresa  Olprim  Ingeniería  y

Servicios, SA, amb NIF A52502523, per un import total de 206.266,86 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

206.266,86 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el

desglossament  següent:  un  import  de  154.700,15  euros  (IVA  inclòs)  a  l’exercici

pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22717/15344  0601,  un

import  de  51.566,72  euros  (IVA  inclòs)  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a

l’aplicació  pressupostària  D/22717/15344  0601;  condicionada  a  l’existència  de  crèdit

adequat  i  suficient  en  el/s  pressupost/os  posterior/s  a  l’actual.  REQUERIR  a

l’adjudicatari  per  tal  que  comparegui  a  les  dependències  del  Districte  de  Ciutat  Vella

per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció

de la notificació. DONAR COMPTE de la resolució a la Comissió Presidència, Drets

de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

120. – (20XC0101 (0263/20)) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre la

conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat Catalunya,

la Fundació Mobile World Capital Foundation, la Universitat Politècnica de Catalunya,

la Fundació Privada i2Cat, la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de

Catalunya,  Atos  Spain,  SAU i  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  a  la  posada  en  marxa  i

gestió de la iniciativa 5G Barcelona; FACULTAR l’Ima. Sra. Laia Bonet Rull, tercera

tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona per a la signatura d’aquest conveni, així

com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió
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de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

121. – (16006421-004 (0036/17)) MODIFICAR el contracte núm. 16006421, 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)

incorporant objectius d’eficiència social, adjudicat a l’empresa Majorel Tria, SLU amb

NIF  B83919506  (abans  Tria  Global  Service,  SLU),  a  l’empara  dels  articles  106  i

següents  del  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el

text refós de la Llei de contractes del sector públic, aplicable a aquest contracte en

virtut del que preveu la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de contractes del sector públic; segons les condicions i per les raons

al·legades a l’informe de la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana que

s’incorpora  a  l’expedient  i  amb  la  conformitat  de  l’empresa  adjudicatària;  cedint  per

aquest  motiu  a  l’empresa  l’Oficina  d’Atenció  Ciutadana  (OAC)  del  Districte  de

l’Eixample  ubicada  al  carrer  Aragó,  328  de  Barcelona,  inicialment  per  un  termini

comptador des del 29 de juny al 13 de setembre de 2020; sense que aquestes

modificacions  impliquin  la  necessitat  d’ampliar  el  pressupost  previst  al  contracte.

REQUERIR a l’adjudicatari per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils,

a comptar des de la recepció de la notificació del present acord. DONAR COMPTE

d’aquest  acord  a  la  Comissió  de  Presidència,  Drets  de  ciutadania,  Participació,

Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 2 de juliol de 2020

122. – (1002/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ivan Jordi Blanco

Ferrando (mat. 73374) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera,

amb la categoria professional d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona (codi de lloc

de treball: 16FC1BIBA02, i amb complement específic codi 92.20), amb destinació a

la  Unitat  Territorial  7  d’Horta-Guinardó,  i  l’activitat  privada  per  compte  propi  com a

patró  professional  en  embarcacions  de  lleure.  CONDICIONAR  els  efectes  d’aquesta

autorització a la prèvia presentació per escrit de la renúncia del Sr. Blanco a la

percepció  del  factor  d’incompatibilitat  dins  el  complement  específic  (Taules

retributives aprovades i publicades en la seva darrera versió a la Gaseta Municipal de

12 de maig de 2020), perquè no consta que el Sr. Blanco hagi renunciat prèviament a

aquest factor de l’específic, que és causa d’incompatibilitat, d’acord amb el que disposa

l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al

servei de l’Administració de la Generalitat. 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.

123. – (19003371  (0931/19))  RECTIFICAR,  en  virtut  de  l’article  109.2  de  la  Llei  39/2015,

d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

l’error  material  en  el  redactat  de  la  clàusula  14,  garantia  global  del  plec  de  clàusules
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administratives  de  l’Acord  Marc  amb  núm.  de  contracte  19003371,  que  té  objecte  la

contractació del subministrament de dispensadors d’aigua (en règim de lloguer) tant a

les Gerències i Districtes com a les diferents empreses i entitats que conformen el

Sector  Públic  dependent  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  en  el  sentit  de  substituir

“garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat” per “garantia definitiva

consistent  en  el  5  per  100  del  preu  estimat  de  licitació”.  REBUTJAR les  ofertes  dels

lots 2 i 3 i EXCLOURE de la licitació a la Ute Zubi New Ventures S.L. - Aquafuentes

Valencia Trat. Y Mejoras Del Agua S.L. per presentar ofertes errònies en els dos lots.

REBUTJAR l’oferta del lot 1 i EXCLOURE de la licitació a l’empresa Acquajet Semae

S.L.U. NIF B06304984 per presentar oferta errònia. DESIGNAR com a proveïdores de

l’Acord  Marc  les  empreses  Eden  Springs  España  SAU  amb  número  de  NIF

A62247879 per al lot 1 i Aquadirect Blue Planet SL amb número de NIF B62117783,

per als  lots  2,  3,  4 i  5,  en ser considerades les ofertes d’aquestes les més avantatjoses

econòmicament d’entre les finalment acceptades, en haver obtingut la millor puntuació

un cop aplicats els criteris d’adjudicació previstos al plec de clàusules administratives.

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. Eduard Castells Duarry.

DONAR  compte  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de  Presidència,  Drets  de  Ciutadania,

Participació, Seguretat i Prevenció.

124. – (2020/1000) RATIFICAR l’aixecament de la suspensió del contracte 19003396 que té

per objecte els Serveis auxiliars de suport al funcionament i activitats del Districte de

Ciutat Vella, a partir del dia 22 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació

completa  del  servei  per  part  de  l’empresa  ESPORT3  SERVEIS  ALTERNATIUS  SL,

d’acord amb l’acta d’aixecament de suspensió signada en data 19 de juny de 2020 entre

el representant de l’empresa contractista i la persona responsable del contracte per part

de l’Ajuntament de Barcelona.  NOTIFICAR el  present  acord a l’empresa contractista.

DONAR  compte  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de  Presidència,  Drets  de  Ciutadania,

Participació, Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 9 de juliol de 2020

125. – (20/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patricia González

Martínez (mat. 77680) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de

programa, amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb

destinació  al  Departament  de  Llicències  i  Inspecció  del  Districte  de  l’Eixample,  on

ocupa el lloc de treball de Tècnic Mitjà en Arquitectura - llicències i inspecció

(20FA2BIBA05), i una activitat privada per compte propi com a arquitecta 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, 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
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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.

126. – (2020/168) AUTORITZAR la compatibilitat del Sr. Joan Torras Clarasó (mat.

3002624) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la

categoria  professional  de  Professor  de  Música,  amb  destinació  a  l’EMM  de  Sant

Andreu  de  l’Institut  Municipal  d’Educació  de  Barcelona  d’aquest  Ajuntament,

desenvolupant  el  lloc  de  treball  de  Professor  de  Música  (24FA1BIBA01),  i  l’activitat

pública com a professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona, pel curs

2019-2020 i fins el 31 d’agost de 2020. La dedicació a la docència universitària serà a

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

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

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

desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de les  Administracions Públiques,

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

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

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

circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de

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

127. – (16001694-002 (0366/16))  PRORROGAR per  un període comprès des  de l’1.10.2020

fins el 31.03.2021, el contracte 16001694-002 que té per objecte el lloguer de 19

vehicles  de  flota  modalitat  renting,  adjudicat  a  l’empresa  Ald  Automotive,  SA,  amb

NIF A80292667, per un import total de 84.554,60 euros (IVA inclòs), d’acord amb els

informes i  la documentació que consta a l’expedient.  AUTORITZAR i DISPOSAR la

despesa  de  l’esmentat  contracte  per  un  import  de  42.277,30  euros,  IVA  inclòs,  amb

càrrec  a  l’exercici  2020  i  amb  càrrec  a  la  partida  i  pressupost  amb  el  desglossament

següent: un import net de 34.939,92 euros i import IVA de 7.337,38 euros amb tipus

impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària  D/20400/92011  0705.  AUTORITZAR  i

DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de 42.277,30 euros, IVA

inclòs,  amb  càrrec  a  l’exercici  2021  i  amb  càrrec  a  la  partida  i  pressupost  amb  el

desglossament següent: un import net de 34.939,92 euros i import IVA de 7.337,38

euros  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària  D/20400/92011  0705,

condicionat  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  del  pressupost  2021.  DONAR

COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de  Presidència,  Drets  de  Ciutadania,

Participació, Seguretat i Prevenció.

Mesures de governb)

1. – Barcelona Ciutat Global. Pla Director de Relacions Internacionals 2020-2023.

La Sra. BONET comenta que es presenta com a mesura de govern el Pla director de

relacions internacionals, «Barcelona, Ciutat Global». Explica que és el Pla director de

relacions internacionals per al mandat actual, que era un compromís anunciat des de

principis  d’any,  però  que  la  pandèmia  malauradament  va  paralitzar  durant  uns  mesos.

Diu que actualment aquest pla té més sentit que mai per encarar la recuperació

econòmica i social i accelerar les transformacions que la ciutat necessita, ja que la

internacionalització de la ciutat és clau i no es pot governar a Barcelona sense pensar
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en el món ni sense incidir sobre els marcs polítics i financers que els afecten a escala

europea, però també a escala global.

Indica que la projecció internacional és un signe d’identitat de Barcelona i que, de fet,

tots els governs de la ciutat de Barcelona han estat treballant des de la recuperació de

la  democràcia  per  fer  passes  endavant  per  posicionar  Barcelona  en  el  món  des  d’una

triple perspectiva: en primer lloc, reforçar la provisió de serveis públics mitjançant

l’aprenentatge, els intercanvis i també la cocreació de polítiques a partir dels contactes i

el diàleg amb altres ciutats del món; en segon lloc, posicionar la ciutat com a actor

global amb capacitat per incidir sobre decisions que afecten els ciutadans de Barcelona

i  que  sovint  sobrepassen  l’àmbit  de  les  competències  de  l’ajuntament  i  que  cal  poder

traslladar i elevar a qui pot tenir capacitat de decisió, i, en tercer lloc, posicionar

Barcelona  com una  ciutat  innovadora,  d’oportunitats  per  seguir  atraient  talent,  que  és

una de les voluntats que han acompanyat tots els governs de la ciutat.

Constata que la crisi sanitària i econòmica causada per la pandèmia ha posat en relleu

la  necessitat  d’apostar  per  una  política  de  relacions  internacionals  sòlida,  arrelada  a

l’estructura  municipal,  estretament  vinculada  al  conjunt  de  l’acció  de  govern  i  també,

per tant, a les necessitats que té la ciutat.

Indica que és en aquest context que el Govern municipal presenta, ha elaborat i adopta

el Pla director de relacions internacionals com un instrument que articula formalment

la política internacional de l’ajuntament. Diu que no s’havia fet fins ara, de manera que

el Govern ho vol presentar formalment per aquest motiu.

Apunta que els 5 grans objectius que s’hi plantegen, en les respectives línies d’actuació,

fins  a  un  total  de  24,  s’implementaran  a  través  dels  instruments  de  treball  que  s’hi

detallen i tots plegats han de permetre impulsar marcs i regulacions europees i globals

favorables a un model de ciutat socialment cohesionada, innovadora, referent en

l’humanisme tecnològic i en la transició ecològica justa, per la qual aquest Govern té el

compromís de treballar i seguir treballant.

Explica  que per  fer-ho s’han identificat  en aquest  pla  dos  àmbits  regionals  d’actuació

prioritària.  Indica  que  el  primer  es  pot  identificar  en  l’àmbit  regional  de  la  ciutat:  la

Mediterrània, on es reprodueixen amb particular intensitat a escala regional els grans

reptes que hi ha a escala global, com el canvi climàtic i la desigualtat. Diu que les

solucions  que  siguin  capaços  d’assajar  i  d’aportar  en  aquesta  àrea  els  poden  servir

també a escala global per afrontar els mateixos reptes a escala mundial. Assenyala que

el  segon  àmbit  és  Europa,  que  és  l’àmbit  polític  i  financer  i  que  determina,  en  bona

mesura, la capacitat de maniobra que té l’ajuntament.

Comenta que aquesta aposta per Europa també és una aposta interna, ja que s’unificarà

la doble dimensió de la relació amb la Unió Europea, política i financera, en una única

unitat orgànica que doti de coherència la política europea.

Finalment, informa que la mesura de govern resulta de la participació activa de tots els

tècnics  de  l’Àrea  de  Relacions  Internacionals,  que  han  incorporat  les  tasques

estructurals que ja duen a terme a la visió política aportada des del Govern, però també

ha  estat  compartida  i  consultada  amb  el  conjunt  d’organismes  en  què  participa

l’ajuntament i que contribueixen a les relacions internacionals de la ciutat.

Indica que el 2020 coincideixen tres moments especialment rellevants en el context

internacional: el 75è aniversari de les Nacions Unides, el 25è aniversari del Procés de

Barcelona  i  l’inici  d’un  nou  mandat  europeu.  Creu  que  en  aquest  context  aquesta

mesura de govern pot contribuir a construir una estratègia de ciutat a escala

internacional que contribueixi eficaçment a transformar el món per fer una ciutat més

justa, més cohesionada, més sostenible, més innovadora i també més verda.
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La Sra. ALAMANY, en primer lloc, vol fer un apunt, ja que considera que, quan les

situacions no són normals, és bo que no es disfressin de normalitat. Recorda que el dia

anterior  van  tenir  la  notícia  que  hi  havia  hagut  l’espionatge  al  cap  de  l’oposició  de

l’ajuntament,  i  li  agradaria  que  en  algun  moment  el  Govern  pogués  fer  un

posicionament de condemna sobre això.

Dit això, passa a comentar el pla que presenta la regidora Bonet. Manifesta que

l’objectiu de complir amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible i una sortida

digna de la crisi causada pel coronavirus fa més necessària que mai l’elaboració d’una

bona estratègia internacional. Afegeix que els reptes urbans adquireixen dimensió

global i que les respostes requereixen la veu de les ciutats per ser més eficients, perquè

és des de la proximitat que es pot ser més eficient.

Constata  que la  ciutat  de Barcelona gaudeix d’aquest  potencial  internacional  que s’ha

guanyat any rere any i que és precisament aquest potencial el que ha d’ajudar a trobar

les eines i instruments per superar la crisi actual, que s’afegeix a la crisi que s’arrossega

des de fa una dècada, però diu que sols no ho faran.

A continuació, indica que per superar aquests reptes que són globals cal generar

complicitats a escala internacional, que requereixen treball local, supramunicipal,

regional, nacional i estatal. Per això Barcelona no pot aïllar-se ni restringir-se als límits

del seu municipi, però tampoc no pot pretendre fer el salt del municipi a la globalitat

ignorant els diversos ajuntaments de l’àrea metropolitana i el Govern de la Generalitat.

Comenta  que  en  aquest  pla  hi  ha  una  estratègia  d’aliances  per  actuar  en  l’àmbit

internacional que es podrien definir com «de Barcelona al món», perquè és una

estratègia que salta de la ciutat directament a Europa i al món sense comptar amb més

aliances  que  el  mateix  impuls  municipal  llençat  a  l’arena  internacional.  Diu  que  es

parla de fòrums i organitzacions internacionals en què és present Barcelona, però en

cap moment es parla de com aconseguir tenir més influència en aquests espais, com

teixir aliances i col·laboracions amb altres ciutats i la Generalitat per assolir aquesta

influència i força.

L’ha sorprès que en tot el Pla director de relacions internacionals de la ciutat, que és la

capital de Catalunya, no s’esmenti ni una sola vegada el Departament d’Acció Exterior

de  la  Generalitat  o  la  conselleria  d’Exteriors.  Afegeix  que  la  sorprèn  que  Barcelona

vulgui fer el salt al món sense tenir en compte el seu espai geopolític, i aclareix que no

està parlant de qui governa o deixa de governar a la Generalitat. Constata que, més

enllà  de  l’àrea  metropolitana,  l’espai  geopolític  de  la  ciutat  és  el  del  seu  país,

Catalunya, i  si  la porta d’entrada per a molta gent a Catalunya és Barcelona, no hi ha

cap dubte que cal col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat, perquè

l’acció exterior de Barcelona és també la carta de presentació de Catalunya.

Reitera que hi ha un repte global molt gran, que és superar de manera digna i justa la

crisi actual, i per aconseguir-ho hi ha un objectiu urgent: que Barcelona pugui tenir

accés  al  Fons  de  Recuperació  Europeu que  s’està  debatent  als  organismes  de  la  Unió

Europea. Diu que si es vol una Barcelona connectada a Europa i al món val la pena que

s’arreli  al  propi  context,  que  no  tan  sols  farà  que  Barcelona  segueixi  a  la  lliga  de  les

grans ciutats, sinó que contribuirà de manera generosa a la vida política del país, que

és el  que pertoca si  encara creuen que han d’exercir  un rol  de lideratge en l’àmbit  de

Catalunya.

La  Sra.  VILA  diu  que  vol  condemnar  l’espionatge  que  s’ha  fet,  ja  que  creu  que  és

inconcebible en un estat democràtic. Constata que són a la Comissió de Presidència,

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, i creu que és una vulneració

evident dels drets fonamentals de les persones. Per tant, el Grup de JxCat ho condemna

fermament.
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Pel que fa a l’informe que presenta el Govern, pensa que en el context de crisi actual la

projecció internacional i la diplomàcia de Barcelona són més importants que mai. Per

això  agraeix  que  s’intenti  posar  una  mica  d’ordre  en  la  política  internacional  de

l’ajuntament,  ja  que  en  els  darrers  anys  gairebé  ha  estat  inexistent,  a  parer  seu,  o  ha

consistit a ampliar l’agenda personal de l’alcaldessa.

Tanmateix, tot i que creu que és un pas important per canviar aquesta tendència, pensa

que és un pas mínim i incomplet. Hi troba a faltar, per exemple, concrecions, com ara

la  feina  que  es  fa  des  de  l’ajuntament  en  les  múltiples  associacions  bilaterals  i  altres

espais de què es forma part. Diu que són molts llocs, alguns molt importants, però no

se sap què s’hi va a fer, què s’hi va a proposar i quines són les línies de treball que es

volen impulsar.

Entre les absències també troba a faltar una projecció internacional econòmica potent.

Constata que actualment també és molt rellevant aquest punt de vista. Pensa que cal

centrar-se també en la potencialitat econòmica de Barcelona i el seu teixit productiu,

econòmic, social, de la ciutadania en general.

Considera que no es pot tenir una política d’acció internacional sense tenir en compte

la  importància  de  l’economia,  de  les  inversions  i  de  la  col·laboració  amb  el  sector

privat de la ciutat. Diu que la ciutat necessita més que mai atreure talent, inversions,

feina i futur. Vol saber què està fent el Govern en aquest sentit en l’àmbit internacional.

El Grup de JxCat creu que cal un Govern municipal que sigui valent, que hauria de

lluitar  per  atraure  empreses  estrangeres  i  les  millors  inversions,  que  hauria  d’haver

negociat  més  activament,  per  exemple,  amb  Nissan,  o  que  hauria  d’estar  buscant

alternatives al tancament de Nissan.

En definitiva, constata que cal acció, un govern municipal que actuï, que tingui una

sola línia d’actuació i que aquesta sigui la riquesa dels barcelonins i barcelonines, i no

la projecció internacional de l’agenda personal de l’alcaldessa.

Pensa que aquest document és un primer pas, però falten coses i falten ganes de futur, i

també posar-se el barret de capital del país, de representar també Catalunya. Indica que

fins  ara  han faltat  ganes  d’implementar  aquesta  política  internacional  a  la  ciutat  i  que

s’ha  actuat  més  en  política  internacional  del  partit  o  fins  i  tot  personal  de  la  mateixa

alcaldessa, de manera que espera que les coses comencin a canviar.

El Sr. SIERRA, arran de les informacions que han aparegut pel Sr. Maragall, diu que

el Grup de Cs també vol fer una condemna de tot el joc brut que es fa per part de les

institucions. Afirma que el Grup de Cs ho fa sempre, fins i tot quan ell mateix o altres

membres destacats del seu grup pateixen aquestes investigacions per part dels Mossos

d’Esquadra. Recorda que el Grup de Cs va ser portada dels diaris i que ni per part del

Grup d’ERC ni del Grup de JxCat es va sentir cap tipus de retret.

Centrant-se  en  el  Pla  director  de  relacions  internacionals  2020-2023,  n’agraeix  la

presentació per part de la regidora i diu que comparteix els objectius del pla que es

presenta. Està d’acord, efectivament, que Barcelona ha d’avançar com a actor global i

posicionar-se en el món com a ciutat d’oportunitats i drets. Indica que per assolir-los és

evident  que  la  creació  d’aliances  amb  actors  de  l’àmbit  social  i  econòmic  és

imprescindible.

Així mateix, comparteix a grans trets els 5 objectius: reforçar les aliances estratègiques

a escala local i internacional per projectar Barcelona al món; posicionar Barcelona com

un hub científic i tecnològic a escala internacional i europea; contribuir a la igualtat de

gènere i al respecte als drets humans i el reconeixement dels drets digitals i climàtics;

promoure una mobilitat sostenible i els recursos necessaris per dur a terme aquesta

transició ecològica, i promoure la reforma del sistema multilateral per tal que aquest
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sigui  més  inclusiu  i  hi  hagi  una  participació  activa  de  les  ciutats  en  l’escenari

internacional.

Tanmateix, troba a faltar les mencions a la col·laboració publicoprivada. Creu que és

essencial i que no únicament en les relacions que compten amb una tecnologia en

l’àmbit internacional.

Igualment, també considera que el turisme s’hauria d’incloure i mencionar-lo en aquest

pla:  un  turisme  sostenible,  de  qualitat,  com a  generador  d’oportunitats  i  consolidador

de les relacions internacionals i d’aliances entre països.

També  considera  que  per  al  desenvolupament  d’aquest  Pla  director  de  relacions

internacionals cal una mirada europea, una visió global i no contrària al comerç

internacional i favorable a la imposició de traves econòmiques, contrària al turisme, ja

que Barcelona no deixa de ser una ciutat oberta al món.

El Sr. BOU vol mostrar la preocupació sobre el fet que des de qualsevol poder polític,

sigui el  que sigui,  es pugui envair l’espai privat o de partit.  Pensa que és un concepte

bàsic democràtic.

Agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern i comparteix l’objectiu del pla, que

és  consolidar  Barcelona  com  a  actor  global  en  la  construcció  d’un  escenari  mundial,

europeu i mediterrani. Considera que no hi ha res millor per consolidar Barcelona com

a actor en la construcció d’un escenari mundial que posicionar la marca Barcelona per

associar-la  a  aspectes  positius  com  l’esperit  emprenedor,  la  responsabilitat,

l’excel·lència, la innovació, el talent i la creativitat i per facilitar que el teixit econòmic

participi i es pugui aprofitar del prestigi de la marca i treure’n un bon rendiment.

Per això pensa que cal desvincular la marca Barcelona de qualsevol referent que no la

integri com a capital de Catalunya i una part substancial d’Espanya. Destaca que en el

moment  actual  tots  poden  sumar  i  que  l’exclusió  només  empetiteix  la  ciutat  i  va  en

detriment de la imatge, a més de fer perdre oportunitats.

D’altra banda, pensa que és important que veritablement es pugui integrar el model de

ciutat propi i adaptat al seu creixement amb la Nova Agenda Urbana i l’Agenda 2030.

Creu en objectius tangibles i assolibles, que posin Barcelona en el centre, de manera

que  pugui  liderar  l’agenda  per  al  desenvolupament  sostenible  en  la  Unió  Europea,

optimitzant l’abast de les línies d’acció ja definides.

Celebra que l’ajuntament promogui la defensa dels drets humans, del feminisme i de la

diversitat en la seva acció internacional, però vol recordar que Barcelona és una ciutat

que des de fa anys és sensible als drets, als deures i a la participació democràtica de les

persones que hi viuen, tal com es posa de manifest en el preàmbul de la seva Carta

municipal, màxima expressió del règim especial del municipi de Barcelona.

El Grup del PP sempre ha defensat el compromís de Barcelona amb els drets civils i la

participació democràtica, però també és partidari de parlar conjuntament de drets,

obligacions i deures i que, més enllà dels eixos internacionals d’actuació que presenta

la mesura, hi ha drets com la llibertat d’elecció del centre educatiu, que els pares volen

per als seus fills, entre altres coses, que encara no es poden exercir amb plena llibertat.

El  Sr.  VALLS  agraeix  la  presentació  d’aquest  document,  però  diu  que  amb  el  poc

temps que té anirà als aspectes més crítics.

En primer lloc, destaca que, malgrat la referència inicial a la crisi provocada per la

COVID-19,  no  s’hi  veu  cap  veritable  adaptació  al  nou  context  provocat  pel

coronavirus, tan diferent de l’anterior i tan difícil, en especial pel que fa a les relacions

internacionals. Creu que a aquest pla li falten noves idees, per exemple en el tema del

turisme.
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Constata que el Govern municipal presenta un document que, en tant que instrument

de planificació, no hauria de constituir un mitjà de difusió de la ideologia de l’equip de

govern. Indica que el context i la visió que introdueix el pla contenen moltes

afirmacions gratuïtes o buides de contingut que no constitueixen elements propis de la

planificació, que hauria de ser l’objecte de la mesura de govern que es proposa.

Apunta  que  el  document  inclou  sota  l’epígraf  «Instruments  de  treball»  una  part

d’organització de serveis  que és  més pròpia d’una norma de caràcter  organitzatiu que

d’un instrument de planificació. Diu que la creació de les unitats previstes requerirà la

tramitació d’un procediment normatiu en què caldrà justificar-ne la necessitat i avaluar-

ne  l’impacte  econòmic,  aspectes  que  no  es  poden  donar  per  descomptat  pel  sol  fet

d’esmentar-se en una mesura de govern.

Sobre  l’Oficina  de  Relacions  Exteriors  amb  la  Unió  Europea,  que  aglutinarà  les

dimensions política i financera, ara separades, manifesta que la gran qüestió és com es

pot ajudar des de l’ajuntament per tal que la ciutat de Barcelona pugui orientar el Fons

de  Recuperació  Europeu  que  s’està  discutint  en  aquests  moments  i  accedir-hi,  però

d’aquesta no se’n parla.

Finalment,  constata que tampoc no es fa cap referència al  Ministeri  d’Afers Exteriors.

Diu  que  el  pla  obvia  tota  referència  a  un  capítol  cabdal  de  l’àmbit  de  les  relacions

internacionals com la cooperació al desenvolupament. Pensa que caldria completar,

doncs, el document amb les mesures que es preveuen per donar continuïtat a les

actuacions que s’han dut a terme fins ara. Afegeix que el pla tampoc no conté una acció

estructurada  per  projectar  la  imatge  de  Barcelona  a  l’exterior  i  per  captar  talent  i

inversió. Diu que s’hauria de desenvolupar aquest capítol.

La Sra. BONET comenta que el que s’ha fet durant tots aquests mesos de la pandèmia

s’ha concentrat en un informe que ja està enllestit i que posaran a disposició dels grups

immediatament.  Apunta  que  aquest  informe porta  per  objecte  l’acció  internacional  de

l’Ajuntament de Barcelona durant la crisi de la COVID-19. Aclareix que, tot i que no

és  objecte  d’aquesta  mesura,  aprofita  per  anunciar  que  el  posaran  a  disposició  dels

grups durant el dia.

Respecte a les referències, apunta que hi ha la referència a la Gran Barcelona com a

línia estratègica i com a visió política dins del pla. Explica que la primera reunió que

es  va  fer  sobre  relacions  internacionals  va  ser  amb l’exconseller  d’Acció  Exterior,  de

manera que estan coordinats. Informa que a Abu Dhabi van fer un estand conjunt

l’Àrea Metropolitana, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i no tan

sols això, sinó que van anar coordinats també amb els missatges. Remarca, doncs, que

la coordinació hi és.

Pel  que  fa  a  les  referències  a  la  promoció  econòmica,  diu  que  està  en  l’eix  de

prosperitat, que recull la col·laboració publicoprivada també. Afegeix que la promoció

econòmica és un servei amb què la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals es

coordina intensament. Està segura que hi ha marge per seguir treballant en aquesta

línia, però agraeix totes les aportacions.

ES DONA PER TRACTADA

2. – La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Barcelona.

El Sr. BATLLE comenta que en aquesta situació de crisi han après tot un seguit de

lliçons. Anuncia que es referirà esquemàticament a 6 lliçons concretes. La primera,

que  hi  ha  un  servei  d’emergències  solvent.  La  segona,  que  es  disposa  de  vehicles  i

equipaments moderns i un bon mapa de parcs. La tercera, el paper de la Protecció Civil
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com un element prioritari per a la prevenció de nous riscos. La quarta, que cal repensar

la prestació dels serveis. La cinquena, que cal assegurar la provisió de recursos

destinats a la gestió operativa i instrumental de les emergències. I la sisena, que és

necessari  avançar en la integració dels cossos d’emergència,  ja que Barcelona treballa

en un sistema de seguretat integral públic.

Explica que la  mesura que presenta planteja  un conjunt  d’actuacions dividides en dos

eixos programàtics: primer, desenvolupar un model de gestió del servei i de les

persones, i segon, la protecció civil i la prevenció de les emergències com a repte de

present i de futur.

Indica  que  amb  aquesta  mesura  l’Ajuntament  de  Barcelona  ha  pres  el  compromís  de

posar els fonaments perquè la ciutat estigui preparada per a qualsevol contingència i

garanteixi la seguretat i el benestar dels ciutadans i ciutadanes.

El Sr. MASSAGUÉ anuncia que explicarà breument els objectius específics dels dos

eixos que ha comentat el tinent d’alcalde. Diu que hi ha un primer eix molt orientat a

un  model  de  servei.  Indica  que  en  aquest  cas  s’incorpora  un  impuls  a  una  nova

estructura, que té tres pilars fonamentals: l’àmbit de la protecció civil o la coordinació,

l’àmbit  operatiu  o  reactiu  i  la  vessant  de  prevenció,  que  també  tindria  un  àmbit  de

suport a la ciutadania.

Comenta que en aquest mateix eix hi ha una revisió del pla director tant per potenciar-

lo com alhora per incorporar les polítiques de gènere en models de selecció i

promoció. Afegeix que es té en compte la nova realitat social de la ciutat, tant de

mobilitat com aspectes de canvi climàtic i infraestructures singulars, cosa que implica

directament la planificació dels riscos, i dintre d’aquest, també un impuls del Codi ètic

com a centre de decisions. Indica que hi ha un model de gestió per part de l’equip de

direcció a partir dels valors de l’organització per promoure’ls i impulsar-los.

Apunta que el segon eix està més orientat a la coordinació de les emergències des de

l’àmbit  de  la  protecció  civil  i  a  les  polítiques  i  estratègies  de  la  prevenció  i  potenciar

l’autoprotecció. Informa que en aquest segon eix es vol anar cap a un sistema integral

de  seguretat,  amb  una  sala  única  com  a  centre  de  gestió  de  l’emergència  i  una  porta

d’entrada amb un telèfon únic, el 112, a més de constituir dos àmbits específics com els

conceptes de security i safety.

Afegeix que en aquest mateix eix hi ha un impuls de les necessitats logístiques, ja que

en  l’àmbit  de  la  COVID-19  s’ha  vist  que  calia  desplegar-se  per  respondre  a  les

necessitats logístiques de la ciutat, i, per descomptat, les capacitats sanitàries de la

mateixa organització, reforçant la resposta sanitària en zona calenta.

Indica que també es volen evitar les emergències i que cal potenciar les vessants de

pretensió, de manera que hi ha un impuls de l’espai Bombers com a centre referent de

la ciutat; un punt de coneixement i en què es difondran tots els àmbits de prevenció,

enfocat  també  a  un  element  que  se  surt  de  l’àmbit  més  prescriptiu,  que  és  el  model

prestacional. Diu que es volen adaptar als nous models i es vol incorporar tota la

resposta prestacional.

Finalment, comenta que la revisió també té en compte una actualització de la Carta de

serveis  amb  els  matisos  que  s’han  comentat  i  seguint  els  criteris  de  la  Llei  de

transparència del 2015 que estaven pendents per part del seu servei.

El Sr. CORONAS agraeix no tan sols la feina que han fet durant aquest temps, sinó la

feina que sempre fan els Bombers de Barcelona, i molt especialment vol donar les

gràcies  a  la  persona  que  els  representa  en  aquesta  sessió,  que  n’és  el  director,  el

Sr. Massagué.
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Així mateix, vol agrair al tinent d’alcalde la reunió que va tenir lloc el dia anterior amb

la resta de grups per poder parlar més a bastament d’aquest pla més enllà d’aquests 6

minuts i 3 que tenen a la Comissió. Diu que va ser molt interessant poder-ho fer

d’aquesta manera, i per això ho vol reconèixer i agrair.

Constata que els temps canvien i que tant els equips de prevenció de Protecció Civil

com els  Bombers  de Barcelona s’han d’actualitzar.  Per  tant,  li  sembla molt  bé que es

faci aquesta mesura de govern.

Indica que aquesta mesura de govern conté moltes coses que el Grup d’ERC ja portava

al programa, com ara la governança ètica, garantir l’equitat de gènere i modernitzar la

informació dels expedients de prevenció i prestació de serveis. Creu que els Bombers

de Barcelona, que sempre han estat un cos modèlic de prevenció i de protecció civil,

no tan  sols  a  l’Estat  o  a  Catalunya,  sinó  també a  la  resta  del  món,  amb aquesta  nova

realitat requereixen mesures que vagin més enllà del que han posat en el paper i que

realment això es pugui dur a terme.

Li sembla molt bé que es pugui fer la revisió del pla director. Però demana –i li consta

que hi ha la intenció de fer-ho així– que sempre es faci d’acord amb els agents socials

de representació dels agents del Cos de Bombers.

Manifesta que hi ha alguns temes que queden sobre la taula encara i que van més enllà

d’aquesta mesura de govern. Diu que la principal és el Centre de Gestió d’Emergències.

Reconeix que s’ha fet una adaptació de l’equipament actual, però sap de sobres que és

insuficient  i  que fa  molt  de temps que estan esperant  una ubicació definitiva d’aquest

espai  per  tenir  un  Centre  de  Gestió  d’Emergències  modern  i  preparat  per  afrontar

qualsevol repte que tingui la ciutat en aquesta qüestió.

Vol comentar una qüestió ja apuntada en la reunió del dia anterior, que és que en el

Cos de Bombers, amb aquest desaquarterament que es proposa en certa mesura per

poder millorar en les feines de prevenció per part del cos, es tingui en compte tot el

tema  del  parc  d’habitatges  de  Barcelona,  que  està  molt  envellit,  i  li  consta  que  hi  ha

determinats barris on realment en qualsevol moment podria haver-hi problemes per

instal·lacions  defectuoses  o  perquè  és  un  parc  d’habitatges  molt  envellit  i  que,

malauradament,  amb les inspeccions tècniques d’edificis no n’hi ha prou. Creu que el

Cos de Bombers, ja sigui de manera directa o indirecta, hauria de formar part d’aquest

treball de prevenció en l’àmbit habitacional.

El  Sr.  MARTÍ  GALBIS  agraeix  al  tinent  d’alcalde  i  al  director  de  l’SPEIS  la

presentació  d’aquesta  mesura  de  govern.  I  també  vol  agrair  la  sessió  prèvia  que  van

mantenir el dia anterior, en què van tenir més temps per poder analitzar, discutir i

plantejar qüestions al voltant d’aquesta mesura de govern i sobretot de les accions que

s’han  de  dur  a  terme  en  els  propers  temps,  perquè  aquesta  mesura  inclou  molts

elements que tindran un desplegament important per fer efectius tots els plantejaments

i totes les previsions. Per tant, entén que aquesta línia de treball hauria de seguir en el

futur i que, prèviament a la presentació de segons quines iniciatives polítiques del

Govern, fossin compartides sense la pressió del rellotge uns dies abans o unes hores

abans. Així doncs, dona les gràcies de nou tant al Cos de Bombers com al tinent

d’alcalde.

Recorda que el mes de desembre de 2019 el Grup de JxCat va presentar una proposició

per impulsar una estratègia de resiliència davant del canvi climàtic, ja que hi va haver

la tempesta Gloria i les DANA –depressió aïllada de nivells alts–, que cada cop seran

més freqüents segons totes les previsions. Comenta que llavors van tenir un debat que,

humilment, creu que va servir de base i que segur que aquesta proposició i els

continguts  de  debat  que  va  incorporar  han  tingut  a  veure  d’alguna  manera  amb

l’elaboració d’aquesta mesura de govern, o així li agradaria que fos tingut en compte.
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Indica que el Grup de JxCat demanava aquest pla de contingència basat en la

prevenció, que és bàsica, i la posada en valor de la protecció civil, incorporada en el

Cos de Bombers. Per tant, valora positivament que s’aprofiti aquest pla d’emergències

per  abordar  la  modernització  de  l’SPEIS,  tirar  endavant  el  Decret  de  l’estructura  de

l’SPEIS, treballar l’anticipació i la prevenció, abordar el desplegament del pla director

–que va ser aprovat el 2014 en l’època de govern de l’alcalde Trias–, revisar la Carta de

serveis i sobretot posar en valor l’espai Bombers del carrer Lleida, que s’estimen molt,

ja que creu que això en el futur ha de ser una punta de llança de divulgació no tan sols

del cos, sinó també de les polítiques de prevenció i de les polítiques públiques

d’emergències.

Així  mateix,  espera  que  s’unifiqui  el  telèfon  d’emergències  del  080  actual  al  112

d’emergències generals. Demana que aquests plans s’implementin i es tirin endavant i

que no quedi tot en previsions, perquè és bàsic poder preparar la ciutat pel que ha de

venir, ja que estan veient a tots els nivells quines emergències caldrà abordar.

Finalment, demana que es prevegi que aquestes actuacions es coordinin amb altres

cossos com la Guàrdia Urbana i la resta d’operadors d’emergències de Barcelona com

els Bombers de la Generalitat, que ja ho fan, els Mossos d’Esquadra, etc.

Reitera l’agraïment per aquesta informació i  diu que seguirà atent  al  desplegament de

cada una de les mesures i propostes que conté aquesta mesura de govern.

El  Sr.  SIERRA,  abans  d’entrar  a  valorar  aquest  pla,  vol  donar  les  gràcies  a  Sebastià

Massagué com a cap dels Bombers de Barcelona, en representació de tots ells, dels

bombers i de l’SPEIS de la ciutat, que han tingut un comportament exemplar. Per això,

els vol mostrar el seu agraïment per la gestió que ha fet el cos de la pandèmia: des de

la  desinfecció  d’espais  públics  i  de  residències  d’ancians  fins  al  condicionament  dels

anomenats hospitals de campanya.

Entrant a valorar la mesura de govern, en primer lloc, vol agrair al Sr. Batlle la

possibilitat  de  poder  parlar  d’aquest  pla,  incorporar-hi  millores  i  avaluar-lo  fora

d’aquest àmbit, cosa que és una manera de treballar que agraeix.

Reconeix  els  esforços  d’adequar  l’organització  per  modernitzar-la  arran  d’aquest

període d’aprenentatge que hi ha hagut durant la pandèmia més els incidents que hi va

haver  en  els  mesos  d’octubre  i  novembre  amb  un  desastre  de  ciutat,  amb  nombrosos

incendis molt alarmants i amb una dificultat afegida per als companys del Cos de

Bombers per intervenir; també amb els ensenyaments del Gloria, un fenomen climàtic

que va tenir efectes devastadors per a la ciutat. Diu que tots aquests ensenyaments han

de garantir el model Barcelona i el fet de saber intervenir tant en incendis com

accidents, a més de treballar l’anticipació.

Constata que el Sr. Batlle és el regidor de Seguretat i Prevenció. Comenta que en la

prevenció  s’estan  fent  coses  bé,  com ara  revisar  el  pla  director,  renovar  l’estructura  i

incorporar polítiques de gènere. Però considera que el Sr. Batlle ha perdut una

oportunitat  d’or  de  complir  les  dues  principals  reivindicacions  que  tenien  el  Cos  de

Bombers,  tots  els  agents  socials  i  tots  els  grups  de  l’oposició,  fins  i  tot  el  Sr.  Batlle

durant la campanya electoral. Lamenta que hi ha dues coses essencials que no

apareixen en aquesta mesura de govern: la primera, el desenvolupament del reglament,

que és una reivindicació de fa molts anys i una necessitat per adequar l’estructura a les

necessitats del cos, i la segona, que li sembla més greu i que s’arrossega des de fa molts

anys, un edifici malalt, que és el Centre d’Emergències, en què el Govern no és capaç

de  buscar  una  ubicació  definitiva  i  donar  una  solució.  Tanmateix,  celebra  que  s’hagi

unificat el 112.
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El  Sr.  BOU  dona  les  gràcies  per  la  presència  i  l’explicació  del  director  del  Cos  de

Bombers,  el  Sr.  Sebastià  Massagué,  que  tant  s’han  guanyat  el  prestigi  en  els  mesos

precedents.

Diu que no és un secret per a ningú la manca de compromís i una veritable falta de

voluntat en la legislatura passada per part de la senyora alcaldessa amb el Servei de

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). Encara que el 2018 van sortir les

convocatòries per optar a les places de bombers i amb l’ajuda d’un conjunt d’entitats i

sindicats han pogut tirar endavant millores els darrers anys, sap que tot passa per una

adaptació del pla director als nous reptes i demandes de la ciutat de Barcelona.

Indica  que  la  resiliència  és  el  procés  d’adaptar-se  bé  a  les  adversitats,  a  un  trauma,  a

una tragèdia  o  una amenaça,  entre  d’altres.  Diu que es  tracta  de  transitar  aquest  camí

per adaptar-se, però sobretot crear una ruta que ajudi a adquirir capacitats per superar

l’adversitat.  Considera  que  aquesta  mesura  és  necessària  i  sempre  ho  ha  estat,  però

constata que arriba tard perquè, encara que es pugui revestir amb una eina per a la

resiliència, des de ja fa anys es demana una gestió millor i més eficaç de les polítiques

de  protecció  civil  i  resposta  a  l’emergència.  Per  això  veu  més  que  necessària

l’adequació, modernització i actualització de l’SPEIS.

Destaca que el desenvolupament i la implementació d’un model de gestió de servei que

passi  per  un  canvi  adequat  en  l’estructura  amb  un  pla  director  enfortit  i  amb  una

identitat pròpia que permeti la presa de decisions amb més rapidesa i eficàcia donarà

als homes i les dones que gestionen les emergències més moral, lideratge i motivació

en  el  seu  comportament  pel  reforç  de  la  protecció  civil  i  la  prevenció  d’emergències.

Considera que és summament vital consolidar un sistema integral de seguretat pública

amb una perspectiva àmplia, basat en la coordinació i cooperació, posant sempre en el

centre els ciutadans que demanen un servei més eficient i estar preparats per als

desafiaments futurs.

Espera que la implementació de la mesura també tingui abast pel que fa a més

equipaments, preparació, places i horaris. El Grup del PP veu la mesura amb molt bons

ulls. Tanmateix, no deixa de sorprendre’l que la mesura va ser anunciada en els mitjans

sense comptar amb els grups municipals.

Per  acabar,  aprofita  l’ocasió  per  felicitar  els  Bombers  de  Barcelona  per  la  feina  i

l’esforç  diari  i  el  seu  compromís  i  la  seva  generositat  durant  l’actual  crisi,  sobretot  a

conseqüència de la COVID-19.

El Sr. VALLS valora, com tots, molt positivament el paper del Cos de Bombers en

l’emergència  del  coronavirus,  amb  les  intervencions  de  desinfecció  i  condicionament

de  les  extensions  hospitalàries  i  adequació  d’hotels  i  altres  espais,  entre  moltes  altres,

com l’actuació dels bombers durant tot l’any.

Agraeix també la reunió prèvia per posar en context aquesta mesura i avançar-los

alguns  dels  seus  aspectes.  Comenta  que  se’ls  va  dir  que  el  Cos  de  Bombers  de

Barcelona treballa actualment en perfecta sintonia amb el SEM i la resta de serveis

sanitaris i que hi ha una bona coordinació amb els Bombers de la Generalitat, de la

qual cosa es felicita.

Indica  que  el  tinent  d’alcalde  va  explicar  que  aquesta  mesura  de  govern  pretén  posar

l’experiència dels últims mesos –els aldarulls per la sentència del Tribunal Suprem, el

Gloria,  les  DANA,  el  coronavirus–  al  servei  de  la  millora  de  la  prestació  que  duu  a

terme el Cos de Bombers, perquè en el futur entenguin millor les emergències que

poden arribar i s’hi puguin anticipar. Diu que això s’entén, té sentit i hi està d’acord.

Malauradament, no pot dir el mateix del document que se suposa que descriu la

mesura de govern,  ja  que no s’entén i,  com que no s’entén,  no sap si  té  sentit.  Indica

que el Reglament Orgànic Municipal defineix les mesures de govern com l’anticipació
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de  polítiques  o  la  informació  d’iniciatives  d’actuació  concreta  per  part  del  Govern

municipal. Apunta que la d’aquesta sessió deu ser del primer tipus, perquè no concreta

pràcticament  res.  Diu  que  si  el  que  es  presenta  és  l’anticipació  d’una  política  té  un

problema perquè, tot i haver fet un esforç per intentar comprendre el que vol dir aquest

document, no se’n surt.

En  concret,  a  la  pàgina  7,  en  què  parla  de  l’objectiu  de  la  mesura  –«l’objecte  de  la

present mesura és tant adequar la modernització i actualització respecte de

l’organització  de  l’SPEIS»–,  interpreta  que  vol  dir  modernitzar  l’organització  del

de Prevenció,  Extinció d’Incendis i  Salvament.  Es queixa que tot  el  document és així,

que hi ha massa vaguetats, llocs comuns, argot de management, discordàncies de tota

mena,  un  nivell  que  creu  que  és  impropi  d’aquest  ajuntament,  però  significatiu,  i  per

això és molt crític respescte a aquest document.

El Sr. BATLLE agraeix als portaveus el conjunt d’aportacions i també les aportacions

crítiques que exposava el regidor Valls.

Creu que el mètode que han encetat de discussió amb els diferents grups municipals el

seguiran duent a terme, perquè és conscient de les limitacions de les comissions i els

òrgans formals de l’ajuntament, que sovint impedeixen que es pugui fer un debat més

aprofundit. Per tant, manifesta el seu compromís amb la possibilitat que temes com

aquest els puguin discutir parcialment amb els diferents grups o en conjunt, com han

fet aquesta vegada.

Indica que la mesura, en definitiva, treu lliçons del passat més immediat, de les

situacions que han viscut des de l’estiu de l’any anterior: els incidents a l’espai públic a

la  tardor;  el  tema  del  temporal  Gloria;  els  episodis  d’emergència  climàtica,  que

malauradament cada vegada es reproduiran més, i tot el tema de la gestió de la COVID-

19, que li  sembla que ha estat un model d’anticipació i de resiliència per part del Cos

de Bombers i la planificació que s’ha anat fent.

Comenta que els serveis d’emergència i seguretat de la ciutat de Barcelona s’han pogut

prestar  durant  tot  l’episodi  més  crític  de  la  pandèmia  precisament  per  la  capacitat

d’anticipació.  Vol  felicitar  molt  especialment  el  director  dels  Bombers,  que  el  primer

dia ja va proposar unes mesures de sectorialització de torns i d’espais que van evitar el

col·lapse de la situació.

Informa que actualment s’està treballant en la campanya d’estiu, ja que hi ha una gran

massa forestal. Aclareix que el Cos de Bombers treballa bàsicament en l’espai urbà i en

les emergències en el dens teixit urbà de la ciutat, però també està en condicions de fer

front a les situacions d’emergència que es puguin produir en l’espai natural.

Espera que en el diàleg amb tots plegats puguin aprofundir més en el contingut

d’aquesta  mesura  i  introduir  els  elements  de  millora  que  alguns  dels  portaveus  han

exposat.

ES DONA PER TRACTADA

Informesc)
Compareixences Govern municipad)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

3. – (M1923/1054) Que comparegui la persona responsable en matèria de relacions

institucionals,  perquè  exposi  quina  estratègia  s’està  seguint  des  del  Govern  municipal

per fer que el govern espanyol compleixi amb els acords adoptats al llarg dels anys

amb la ciutat de Barcelona, que inclouen aspectes claus en mobilitat, infraestructures i
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polítiques socials; així com amb les demandes de millora del finançament local,

començant  per  la  flexibilització  de  la  regla  de  despesa  i  l’ús  del  seu  superàvit

municipal.

La Sra. BONET comença dient que l’Ajuntament de Barcelona actualmente manté un

contacte  fluid  amb  el  Govern  d’Espanya  a  diversos  nivells  pel  que  fa  a  diferents

compromisos adquirits amb la ciutat de Barcelona i també pel que fa a la gestió i la

negociació de les diferents demandes plantejades des de l’ajuntament, de les quals una

de les més rellevants i més actuals és la millora del finançament local.

En  aquest  sentit,  explica  que  l’estratègia  global  del  Govern  municipal  es  basa  en  el

diàleg, la col·laboració i la negociació constant amb l’Estat en tots els fòrums formals i

informals que es trobin al seu abast per tal que la ciutat de Barcelona en surti

beneficiada respecte a les seves demandes i als interessos de tota mena.

Pel que fa a les relacions entre Barcelona i la resta de l’Estat, creu que es pot subratllar

la  visita  del  president  del  Govern  central  a  l’ajuntament  el  passat  7  de  febrer,  que  va

permetre obrir una nova etapa basada en la confiança i la col·laboració mútua. Recorda

que,  després  d’una dècada en  què aquesta  relació  s’havia  refredat,  aquesta  va  ser  una

mostra  de canvi,  i  creu que és  l’única via  possible  i  viable  per  aconseguir  acords que

beneficiïn la ciutat de Barcelona des de la lleialtat institucional, però també posant en

valor que Barcelona vol coliderar i que vol ser un dels grans motors d’Espanya.

Comenta que,  precisament fruit  d’aquella visita del  president del  Govern d’Espanya a

l’Ajuntament  de  Barcelona,  es  va  signar  un  acord  per  recuperar  el  conveni  de

capitalitat  cultural  i  científica,  que  el  2010  estava  dotat  amb  25,8  milions  d’euros;

també per donar suport a Barcelona com a seu de la Tercera Conferència Internacional

d’Educació Superior de la UNESCO, que està prevista per al 2021, i per procedir a una

futura convocatòria de la Comissió de Cooperació Interadministrativa, tal com es

preveu a la Carta de Barcelona.

Pel que fa a aquesta Comissió de Cooperació Interadministrativa, el Govern creu que

ha de ser un espai formal que permeti, entre altres qüestions, dotar-se d’un marc estable

per afavorir el diàleg i per propiciar acords en diferents àmbits relacionats amb tota

mena de qüestions. Aclareix que en aquest cas hi ha tota la sèrie de qüestions que

anuncien en la sol·licitud de compareixença: la mobilitat, les infraestructures i,

essencialment, ara també el finançament.

Vol recordar que l’última vegada que es va convocar aquesta Comissió de Cooperació

Interadministrativa, de què també forma part la Generalitat, va ser el 2011, per tant, fa

molt temps, cosa que és un símbol de com han estat les relacions amb el Govern de

l’Estat per part de l’Ajuntament de Barcelona des d’aleshores.

Pel Govern municipal és molt important comptar amb instruments i espais dissenyats

per  compartir  amb  l’Estat  les  reflexions,  les  demandes  i  també  els  problemes  de

Barcelona.

Vol subratllar la candidatura del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques i

també un de més recent, de la setmana anterior, el Mobile World Congress. Malgrat la

pandèmia i encara que aquesta ha modificat les previsions de totes les administracions,

explica que el Consell de Ministres va aprovar el 29 de maig la candidatura de

Barcelona per acollir la nova seu del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques.

Creu  que  el  fet  que  l’Estat  impulsi  aquesta  candidatura  és  un  element  que  va  en

consonància  amb la  capitalitat  cultural  i  científica  de  Barcelona,  que  tant  l’Estat  com

l’ajuntament volen reforçar.

Manifesta  que  un  altre  exemple  d’aquest  resultat  del  diàleg  entre  l’Ajuntament  de

Barcelona i l’Estat és el que van tenir la setmana anterior amb la reunió del Patronat de

la Fundació Mobile World Capital. Informa que en aquesta reunió es va manifestar el
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compromís en nom del Govern central i en boca de la vicepresidenta segona, Nadia

Calviño, per tal que el Mobile World Congress es continuï celebrant a Barcelona, cosa

que va permetre ratificar l’acord amb GSMA perquè Barcelona continuï acollint aquest

esdeveniment almenys fins al 2024, cosa que és absolutament estratègica per a

l’ajuntament, per a la ciutat i per al seu sistema tecnològic.

D’altra banda, pel que fa als espais de caràcter més informal o discrecional, indica que

l’actual  Govern  municipal  ha  continuat  mantenint  durant  les  darreres  setmanes

converses,  reunions  i  negociacions  amb  les  diferents  instàncies  de  l’Estat  respecte  a

tota mena de qüestions, especialment totes les qüestions de l’àmbit financer. En aquest

sentit, cita la flexibilització de la regla de despesa –imprescindible– i l’ús del superàvit,

actuant en coordinació amb altres municipis, també amb entitats municipalistes

catalanes, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i les grans ciutats

espanyoles  que  formen  part  d’Eurocities,  en  què  també  han  promogut  un

posicionament clar en aquest sentit.

Finalment,  destaca  l’acreditació  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  com  un  organisme  de

gestió intermèdia dels fons europeus Feder, cosa que li permet dotar-se de més

autonomia en aquest àmbit tant respecte a l’Estat com a la Generalitat.

Creu que la voluntat i l’estratègia del Govern municipal és continuar explorant totes les

vies de diàleg i de negociació amb totes les institucions per tal que Barcelona en surti

beneficiada.  Diu  que  és  l’única  i  la  primera  responsabilitat  que  té  el  Govern,  encara

més en aquest moment, posant sempre els interessos de la ciutat per davant de

qualsevol altra agenda política, en la qual cosa, com en tants d’altres temes, el Govern

municipal manté i mantindrà la mà estesa amb tots els grups municipals per treballar

conjuntament per la ciutat.

La  Sra.  ALAMANY  dona  les  gràcies  a  la  regidora  per  l’explicació.  Recorda  que  al

febrer de 2020 el Govern municipal va dir que serien exigents amb el Govern

espanyol. Constata, però, que no tot és responsabilitat del Govern municipal, ja que hi

ha uns compromisos incomplerts que any rere any segueixen ben presents: l’estació de

la  Sagrera,  que  no  s’acaba  mai;  la  reforma  de  l’estació  de  Sants,  que  no  arrenca,  al

calaix  dels  grans  oblidats;  les  inversions  per  a  Rodalies,  que  no  s’executen  quan  la

lluita  contra  la  contaminació  és  una  de  les  batalles  d’aquest  nou  mandat,  o  l’accés

terrestre  de  mercaderies  del  Port  de  Barcelona,  que  fa  més  d’una  dècada  que  està

encallat.

Comenta que, arran de la reunió Colau-Sánchez al febrer, es van afegir dos

compromisos més: la regulació dels preus del lloguer per part dels ajuntaments i la

canalització  d’aquestes  demandes  històriques  per  via  de  la  Comissió  Bilateral

Ajuntament-Estat. Diu que han passat prou mesos per poder veure en què es

materialitzaven aquells compromisos, però manifesta que no hi ha constància que

s’hagi fet cap pas endavant, al marge de la presentació d’un índex estatal de referència

dels preus del lloguer.

Reconeix que al març esclata l’emergència sanitària i tot s’atura, però diu que en com

s’encarava  la  gestió  de  la  pandèmia  tampoc no ha  acabat  de  notar  gaire  que  els  socis

del Govern de l’ajuntament i els del Govern de l’Estat són els mateixos ni que això hagi

estat útil o que es traduís en algun avenç. Aclareix que es refereix a la poca voluntat

per  alliberar  d’estrès  les  arques  públiques  de  Barcelona  com  la  d’altres  ajuntaments,

que és insostenible. Remarca que s’han dut al límit tots els recursos possibles per salvar

vides i assegurar el benestar de la gent, i per això no s’entén que no s’hagi avançat gens

en  la  demanda  d’una  millora  del  finançament  local,  que  passa  primer  de  tot  per

permetre utiltizar el superàvit generat i flexibilitzar la regla de despesa i inevitablement

per derogar la Llei Montoro, que asifixia les finances dels municipis. Indica que
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l’última notícia del dia és que el Govern de l’Estat deixarà a l’ajuntament disposar d’un

terç dels diners, però dient-li en què se’ls ha de gastar i a sobre mitjançant un préstec a

l’Estat.

Explica que aquesta compareixença és per demanar què ha fet el Govern municipal per

aconseguir que el Govern espanyol pugui fer aquestes modificacions ambicioses, si

han reunit els partits del consistori per actuar conjuntament, o bé actors socials i

empresarials de la ciutat, i si han consensuat actuacions conjuntes amb la resta de

municipis de l’àrea metropolitana i de Catalunya. Contesta, però, que pel que sap això

no  s’ha  fet.  Lamenta  que  al  llarg  d’aquests  mesos  només  hi  ha  hagut  dues  cartes,

declaracions a mitjans i com a màxim algun tuit respecte a aquest tema.

Reconeix que no és fàcil, però, com que el Govern municipal diu que és molt útil tenir

el  Govern  més  progressista  de  la  història  governant  a  l’Estat,  li  agradaria  que  li

expliquessin en què és útil per a Barcelona, perquè hi ha dues urgències que no poden

esperar: la primera, assegurar una millora en el finançament municipal, i la segona,

assegurar que Barcelona tingui accés al Fons de Recuperació Europeu, que actualment

està encallat.

Opina que el Govern espanyol ha d’enfilar com a mínim aquestes dues demandes, i el

Govern de Barcelona s’ha de mantenir ferm davant de l’Executiu espanyol,  i  per això

cal un ajuntament fort, que els defensi a tots davant de qui toqui i sigui del color polític

que  sigui.  Considera  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  té  la  responsabilitat  d’articular

aquestes complicitats polítiques, socials i econòmiques amb la ciutat per posar sobre la

taula  el  compliment  dels  compromisos  històrics  que  fa  tants  anys  que  s’arrosseguen,

que són les demandes de la Barcelona del segle XXI i que són absolutament

transversals. Indica que en aquestes demandes també hi ha la de la qualitat democràtica.

Diu que li agradaria acabar aquesta sessió amb un posicionament del Govern

municipal, com ha fet el Grup del PP i el Grup de Cs, que denunciï l’espionatge sobre

el candidat més votat a les eleccions municipals.

El Sr. MARTÍ GALBIS comença la intervenció amb la novetat del dia, que és una

mala notícia. Indica que els ajuntaments fa mesos que demanen, a tot Espanya, accedir

als romanents, i l’Estat, a través de la ministra, diu que se’ls vol quedar per retornar-ne

el 35% ara i la resta en 10 anys. Creu que això és molt greu, perquè la situació en què

està tot el món local, tant a Catalunya com a l’Estat, fa que hagin de tenir una resposta

molt  dura  respecte  a  aquest  capteniment  polític  de  menyspreu  del  Govern  de  l’Estat

–un  govern  del  Partit  Socialista  i  Podemos–  cap  a  les  legítimes  peticions  i

reivindicacions dels ajuntaments i del món local de tot l’Estat.

Dit això, constata que se segueix amb el guió, un guió que sempre ha estat caracteritzat

per patir una llista d’incompliments i de greuges comparatius que és llarguíssima i que

ve de molts anys enrere, amb deutes i incompliments reiterats. Indica que això també

passa a Barcelona, que té una agenda pròpia.

Així doncs, pensa que és molt important que des del Govern municipal es treballi pel

compliment  d’aquests  acords,  que  hi  són  per  reparar  greuges  i  per  pagar  deutes.

Afegeix que també és molt important que els que tenen influència, que fan pactes

d’investidura i fan possible el Govern, negociïn bé i no regalin vots a canvi de res.

Constata que molts dels membres del Govern municipal posen en valor i repeteixen

que  ara  a  l’altre  costat  hi  són  els  seus,  els  del  seu  color  polític,  en  això  que  s’ha

anomenat «el Gobierno más progresista de la historia». Tanmateix, diu que el Grup de

JxCat fins avui no ha sabut veure cap canvi; al contrari, les notícies que els arriben són

decebedores. Constata que hi ha ministres del PSC i dels comuns, però que les

polítiques que fan continuen passant de Barcelona i de Catalunya. No sap veure el
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nivell d’exigència o autoexigència d’aquest Govern municipal envers el mateix Govern

central, que és del mateix color.

Pensa que potser contra el Grup del PP es vivia millor, però el Govern actual en són

responsables i la seva tasca també caldrà valorar-la en funció dels resultats obtinguts.

Diu que és un tema simplement de balanç.

Anuncia  que  plantejarà  alguns  exemples.  Recorda  que  han  reclamat  en  l’últim  Ple  la

utilització  dels  romanents  i  el  superàvit,  la  derogació  de  l’LRSAL,  l’eliminació  del

sostre  de  despesa  i  l’estabilitat  pressupostària.  Considera  que  la  crisi  que  s’afronta  és

massa grossa i massa important per no fer-ho, de manera que calen eines útils per

donar suport a la ciutadania de manera ràpida. Remarca que es tracta d’una urgència i

que  no  volen  coses  per  a  l’any  que  ve,  sinó  que  les  coses  calen  ara.  Destaca  que  no

poden esperar-se a tenir notícies de cara al pressupost del 2021. Diu que la sorpresa és

que fins ara el Govern municipal no ho ha aconseguit. Afegeix que fins i tot el PSOE

va votar en contra a la Comisión para la Reconstrucción. Comenta que, a més, la

música que els arribava que el Govern de l’Estat volia centralitzar tots els romanents i

superàvits municipals per decidir el repartiment des de Madrid ja s’ha confirmat.

Recorda que el passat mes de febrer hi va haver una reunió aparentment molt

important  entre  l’alcaldessa  i  el  president  Pedro  Sánchez  en  què  es  va  signar  un

conveni a correcuita i es parlava de recuperar com a mínim els 20 milions d’euros de la

Carta municipal de Barcelona, que el darrer any que es van pagar va ser el 2010 i eren

uns  26 milions  d’euros.  Constata  que  de  tot  això  no  ha  arribat  res,  ni  en  diners  ni  en

transferències ni en acords concrets.

Per tant, demana i pensa que cal exigir que el Govern municipal sigui exigent com ho

reclama a la resta de grups o com el mateix Govern és exigent respecte al Govern de la

Generalitat, que també ho ha de ser. Espera, doncs, resultats ben aviat.

El Sr. SIERRA dona les gràcies a la Sra. Bonet per les explicacions en aquesta

compareixença.

Tanmateix, tampoc no nota gaire que hi hagi aquesta sintonia: des del Sr. Sánchez, que

deia que no podria dormir amb el Sr. Iglesias com a vicepresident del Govern, fins a

les quatre de fresques que deia la Sra. Colau als senyors del PSC o el que deia el

mateix Sr. Collboni o el mateix president de la Comissió durant la campanya electoral

de la gestió de la Sra. Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona.

En tot cas, es queixa que no es veuen aquests avenços. Recorda que fins i tot el Grup

de Cs li va formular un prec a l’alcaldessa en els termes en què està formulada aquesta

compareixença.  Comenta  que  el  seu  grup  també  aposta  per  l’autonomia  local  i  està

d’acord amb totes les reivindicacions que es fan en aquest cas respecte a la derogació

parcial de l’LRSAL, la utilització del superàvit, la regla de despesa, etc. Afegeix que el

Grup de Cs, des de la posició que té en governs en molts ajuntaments i també

participant de la Federació de Municipis d’Espanya, entén que és necessari.

Dit això, constata que en la compareixença del Grup d’ERC es demana que el Govern

municipal doni explicacions respecte a les infraestructures i les polítiques socials, però

diu que la Sra. Alamany no ha mencionat absolutament res en aquesta compareixença.

Comenta  que  el  Grup  d’ERC  deia  que  havia  de  ser  una  postura  de  força,  la  de

l’ajuntament,  davant  del  Govern  d’Espanya.  Reitera  que  el  Grup  d’ERC  parla

d’infraestructures i de polítiques socials, però considera que els hauria de caure la cara

de vergonya, ja que ho fan tenint un pressupost inicial per a la línia 9 del metro, que no

està  acabada,  de  3.000 milions  d’euros,  tot  i  que  actualment  ja  hi  han  dilapidat

18.000 milions de tots els catalans. Demana a la Sra. Alamany que no digui que el

Grup  d’ERC  no  tenia  responsabilitats,  perquè  les  té  ara  amb  el  seu  vicepresident

Aragonès i les han tingut en temps del tripartit, amb un cognom molt conegut per ells.
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Reitera  que  el  Grup d’ERC parla  de  polítiques  socials,  però  que,  mentre  ha  estat  a  la

Generalitat, ha invertit zero euros en les guarderies de Barcelona. Destaca que el deute

ciutadà que té la Generalitat amb la ciutat de Barcelona són aproximadament uns

300 milions  d’euros,  entre  el  deute  comptable  i  real  que  deu  la  Generalitat  i  el  que

deixen d’aportar en els consorcis en què participen amb l’Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa als fons Feder, que Europa dona a les ciutats per combatre els efectes de la

pandèmia,  els  té  la  Generalitat  i  són  al  voltant  de  20  milions  d’euros  que  també  els

estan furtant als barcelonins.

Considera que el principal problema i el principal enemic que té la ciutat de Barcelona

és l’independentisme. Remarca que el maltractament de la Generalitat amb la ciutat de

Barcelona és històric i constant.

El  Sr.  BOU diu  que  l’ha  sorprès  la  presentació  d’aquesta  compareixença  per  part  del

Grup  d’ERC  perquè  la  resposta  a  la  compareixença  ben  bé  la  podrien  donar  ells

mateixos. No dubta que al llarg dels anys hi ha hagut uns desajustos en l’execució de

programes d’inversió a Catalunya i  que fins i  tot les inversions promeses no s’han fet

totes, fet que és indiscutible, però troba evident que el Grup d’ERC no ha estat mai en

millor situació política per fer complir aquests programes i aquestes inversions no

realitzades.

Indica que el Govern espanyol se sosté precisament gràcies al suport del partit

proposant.  Per  tant,  ningú  millor  que  el  Grup  d’ERC  per  demanar  a  Madrid  el

compliment d’allò promès a Barcelona. Diu que el Grup d’ERC és la crossa del Govern

socialista.  Afegeix que ningú millor que el Grup d’ERC per demanar la flexibilitat  de

la regla de despesa o per facilitar que l’ajuntament pugui fer ús del superàvit i destinar-

lo a polítiques i inversió real.

En  aquest  sentit,  pensa  que  el  Grup  d’ERC  també  podria  donar  compte  de  quina  és

l’estratègia  que  segueixen  perquè  el  Govern  d’Espanya  o  de  la  Generalitat  compleixi

els acords signats amb Barcelona. Indica que uns dies enrere coneixien que els darrers

anys la inversió real a Madrid era superior a la de Barcelona, tot i que la previsió

pressupostària era major per a Barcelona que per a Madrid. Troba evident que són

desajustos  que  s’han  de  corregir,  i  diu  que  com  a  barceloní  ell  mateix  és  el  primer

interessat.

Pensa que cal demanar responsabilitat a totes les administracions i a la Generalitat i al

Govern d’Espanya i, per descomptat, cal demanar el compliment dels acords signats en

funció de les necessitats de la ciutat. Opina que cal fer plantejaments realistes que

puguin ser assumits pressupostàriament parlant i demanar-ne el compliment. El Grup

del PP està a favor de la flexibilitat de la regla de despesa i fer ús del superàvit per a

aquesta ocasió tan excepcional que estan vivint, però no com una norma general.

Indica  que  ho  necessiten  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  molts  altres  ajuntaments

d’Espanya que estan en pitjor situació que el de Barcelona.

Destaca que aquesta regla de despesa i la limitació del superàvit han permès uns anys

de  bonança  i  d’importants  creixements  econòmics,  de  manera  que  ho  considera  una

eina bàsica per homologar-se als països europeus que millors capacitats tenen per

suportar la crisi econòmica. Tanmateix, com ja ha dit, pensa que els moments

excepcionals necessiten mesures excepcionals, i és per això que el Grup del PP ha

defensat la flexibilitat i la possibilitat de destinar el superàvit a la invesió real, aquella

que crea riquesa i creixement econòmic.

Acaba donant les gràcies a la regidora Laia Bonet per la seva gran compareixença en

dos punts que remarca: Barcelona per davant de qualsevol agenda política i Barcelona

com a ciutat essencial per a Espanya.
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El Sr. VALLS diu que no vol allargar gaire la discussió perquè no el sorprèn la

presentació feta pel Grup d’ERC. Troba que estan en tot el seu dret, però constata que

és un debat molt polític.

Només vol recordar el que ha estat el clima de desconfiança entre les administracions

generat pel procés. Després del que han viscut amb la crisi sanitària i la crisi

econòmica,  pensa  que  més  que  mai  és  el  moment  d’estar  units  i  de  fer-hi  front  junts

entre totes les administracions d’Espanya.

També  vol  recordar  el  deute  de  la  Generalitat  amb  l’ajuntament.  Pensa  que  són

arguments que es poden enviar els uns als altres.

Afegeix  que  les  transferències  de  l’Administració  central  suposen  una  part  molt

important del pressupost municipal, cosa que no vol dir que pensi que potser el Govern

municipal ha estat massa optimista sobre el romanent o la capacitat d’ús del superàvit.

Diu que en aquest cas sí que hi ha una negociació, no entre Barcelona i el Govern

d’Espanya,  sinó  entre  el  Govern  central  i  tots  els  ajuntaments.  Pensa  que  queda  molt

per a inversions importants com la línia 9 o el tema de Rodalies.

Creu que més que mai el camí és la cocapitalitat de Barcelona com la segona gran

ciutat  d’Espanya,  la  lleialtat  institucional  entre  les  administracions  i  la  capacitat  de

gestió en un moment molt complicat de crisi econòmica i en què el diner públic, tant si

és d’Europa com de l’Estat, no arribarà com alguns podien pensar, de manera que això

necessita la seva pròpia responsabilitat, més que divisions polítiques, amb la voluntat

de continuar els debats que Catalunya i Espanya han conegut els darrers anys.

La Sra. BONET comparteix absolutament la urgència i la importància de ser ferms en

la  demanda  i  l’exigència  de  trobar  eines  en  aquests  moments  tan  difícils.  Diu  que

l’Ajuntament de Barcelona i el Govern de la ciutat no en tenen cap mena de dubte, no

només per allò que alguns dels portaveus han anomenat, que és la necessitat d’alliberar

romanents, més enllà dels anuncis que es puguin fer, sinó per la possibilitat d’endeutar-

se. Manifesta que el Govern municipal continuarà sent ferm demanant eines útils per

ajudar a afrontar des dels ajuntaments la tasca tan important que els toca fer a tots

plegats  per  estar  a  l’altura  de  l’emergència  social  i  de  la  necessitat  de  reactivació

econòmica de la ciutat.

Indica que precisament perquè continuen sent ferms, perquè volen trobar eines útils,

també li sembla que val la pena subratllar que aquesta exigència per trobar eines i

respostes  de  cara  al  finançament  ha  de  començar  per  l’autoexigència.  La  sorprèn,

doncs, que això no porti com a mínim una certa autocrítica a aquelles formacions

polítiques  que,  tenint  l’oportunitat  d’afavorir  uns  pressupostos  de  l’Estat  que  haurien

aportat recursos a Catalunya, i concretament a Barcelona, per afrontar problemes

concrets  que  hi  ha  ara  de  mobilitats,  d’infraestructures,  que  també  haurien  ajudat  a

aquesta reactivació econòmica, van negar el suport a aquests pressupostos. Aclareix

que  parla  de  xifres  concretes:  una  inversió  per  a  Catalunya  de  2.261  milions  d’euros,

un  increment  de  900  milions  respecte  a  l’anterior  pressupost;  una  inversió  de  500

milions a la xarxa de Rodalies; una aportació de 149 milions al transport urbà i

metropolità;  25 milions  d’accés  ferroviari  al  Port  de  Barcelona,  que  el  mateix  Grup

d’ERC ha  anomenat  com una  infraestructura  clau;  4  milions  i  escaig  per  millorar  les

terminals T1 i T2; en el Consorci de la Zona Franca, 14,7 milions d’increment respecte

a l’anterior pressupost, o el Barcelona Supercomputing Center, en què es destinaven 19

milions.

Considera que tot això hauria estat molt útil tenir-ho en aquest moment, però que no es

va poder tenir per la decisió de dues formacions polítiques que en aquesta sessió

demanen la màxima fermesa, cosa que el Govern tindrà, però demana coherència en

aquest sentit.
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Manifesta que el Govern exigirà el compliment dels acords en tot moment, però també

els  de  la  Generalitat.  Per  tant,  demana  al  Grup  d’ERC  i  al  Grup  de  JxCat,  dues

formacions que constitueixen el Govern de la Generalitat, que exigeixin també al

Govern de la Generalitat que compleixi els acords amb la ciutat de Barcelona en els

fons Feder, en escoles bressol, en habitatge, en la línia 9 del metro, en gent gran i en

sanitat. Remarca que actualment hi ha cinc CAP amb les urgències tancades: dos a

Nou Barris, dos a Sants i un a Sant Martí. Diu que aquestes urgències serien

imprescindibles per atendre l’emergència sanitària.

La Sra. ALAMANY diu que el dia que el Grup d’ERC governi estarà encantat de fer la

compareixença com a ponent, però que la seva feina com a oposició és precisament

fiscalitzar el Govern de la ciutat. Aclareix que ho diu perquè la sorprèn una mica que

la compareixença sembla que la faci el Grup d’ERC. Insisteix que la seva feina és la de

l’oposició i, per tant, fiscalitzar el que fa el Govern municipal.

Manifesta  que  aquestes  reivindicacions  les  presenten  a  l’ajuntament  i  al  Congrés  dels

Diputats,  i  li  sorprèn  la  partidització  que  molts  dels  portaveus  han  fet  d’unes

reivindicacions absolutament transversals i que han passat inadvertides en els seus

discursos. Indica que la Generalitat ha reduït el deute amb Barcelona un 85% i que hi

ha pressupost i préstec del BEI per acabar la línia 9.

ES DONA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

4. – (16/2020) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2020 als ciutadans, ciutadanes

i entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte,

d’acord  amb  la  relació  que  consta  a  l’expedient,  com  a  mereixedors  i  mereixedores

d’aquest  guardó,  perquè  amb  la  pràctica  de  la  seva  labor  professional  o  social  han

contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics.

La  Sra.  BONET  comenta  que  la  Medalla  d’Honor  és  un  guardó  que  l’ajuntament  va

instituir el 1997 per distingir les persones i entitats que amb la seva tasca hagin

contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, de les virtuts i dels valors

cívics.

Considera que enguany aquest reconeixement té més sentit que mai. Manifesta que han

mantingut converses amb els grups municipals per tal que les entitats guardonades a la

ciutat amb aquesta medalla siguin un reconeixement a alguns dels col·lectius més

implicats en la resposta a la COVID-19.

Indica que amb aquest guardó es vol reconèixer i agrair la tasca d’alguns dels sectors i

col·lectius més destacats que han prestat serveis essencials durant la pandèmia, des

dels que han estat en primera línia salvant vides fins als que han cuidat cada dia els

més vulnerables o també els hotelers, que van cedir gratuïtament els seus establiments

per convertir-los en hospitals i també en centres sanitaris.

El Govern és conscient que en la resposta a la pandèmia hi ha hagut molts més

col·lectius, molts sectors i moltes persones a qui caldria reconèixer el seu esforç en

benefici de la col·lectivitat, però creu que la proposta que es presenta en aquesta sessió

és prou àmplia i representativa perquè tothom es pugui sentir orgullós i reconegut. Vol

manifestar  a  tots  ells  l’agraïment  i  l’estima d’aquest  ajuntament  i,  sobretot,  de  tota  la
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societat barcelonina. Creu que aquestes medalles d’or es poden expressar com un reflex

institucional dels aplaudiments a les 8 del vespre cada dia durant les setmanes més

crues i més dures de la pandèmia.

Pel que fa a les entitats, les vol citar. Apunta que les que els grups municipals

proposen  per  ser  guardonades  per  la  seva  projecció  en  l’àmbit  de  la  ciutat  són  el

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de

Barcelona,  el  Col·legi  Oficial  de  Treball  Social  de  Catalunya,  la  Taula  d’Entitats  del

Tercer Social de Catalunya i el Gremi d’Hotels de Barcelona.

La Sra. ALAMANY creu que aquesta crisi ha demostrat que les institucions públiques

són imprescindibles per gestionar les crisis, igual que els serveis públics i els recursos

que  es  van  retallar  en  la  lògica  d’austeritat  amb què  se  sortia  del  2008,  ja  que  els  ha

trobat a faltar. Espera que hagin après la lliçó.

Vol fer arribar un agraïment als qui han estat al peu del canó en aquesta pandèmia i

que els posen davant del mirall els deures que tenen pendents. Així mateix, vol fer un

reconeixement als qui sense cap queixa han tirat i tiraran endavant aquesta ciutat,

moltes vegades a pesar dels grups.

Així doncs, es compromet a treballar per estar a l’altura del seu compromís i hi votarà a

favor.

El Sr. MARTÍ GALBIS manifesta el seu vot a favor i es reserva el contingut de

l’anàlisi d’aquest expedient de cara al Plenari, tot i que és evident que el Grup de JxCat

comparteix els valors i aquest reconeixement general a un conjunt de persones i

col·lectius que han estat al peu del canó i han fet que se sentin orgullosos de ser, una

vegada més, barcelonins.

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Cs. Diu que tenen un seguiment

que els permetrà parlar dels procediments d’elecció d’aquestes medalles. Tanmateix, a

més  del  reconeixement  que  s’ha  fet,  i  coincidint  en  el  fet  que  representen  a  tot  el

consistori,  com ha  de  ser  sempre  en  les  medalles  d’honor,  vol  fer  també  una  menció

especial, tenint en compte que s’atorga al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i al

Col·legi  Oficial  d’Infermeres  i  Infermers  de  Barcelona,  als  zeladors  i  a  la  resta  de

personal que treballa en els hospitals i que han donat el millor de si mateixos i han

estat a la primera línia durant aquesta pandèmia; també a la Unitat Militar

d’Emergències,  que  ha  col·laborat  en  la  desinfecció  de  nombroses  residències,  i,

finalment,  a  Mercabarna  –i  al  seu  director  general–,  que  ha  tingut  una  actuació

exemplar  durant  la  pandèmia  abastint  tots  els  barcelonins  d’aliments  frescos  i

col·laborant des del Banc d’Aliments amb molts col·lectius necessitats.

El  Sr.  BOU  vol  donar  les  gràcies  a  tots  els  col·lectius  que  han  estat  anomenats  –els

metges, els infermers, el tercer sector, hotelers– i a tanta gent com botiguers i gent que

ha elaborat producte i ha fet que Barcelona pogués continuar existint, perquè el tema

de l’alimentació és bàsic. També vol agrair l’esforç que tots aquests col·lectius han fet

per ajudar les persones a Barcelona.

Per tant, hi votarà a favor.

El Sr. VALLS vol donar les gràcies a tots els col·lectius i hi votarà a favor. Considera

que és una mesura útil i constata que s’entra en tota aquesta fase de reconeixement de

totes les entitats, de totes les persones i del sector públic, que ha estat imprescindible,

però també del sector privat, que han demostrat el seu compromís i la solidaritat de la

ciutat en aquests moments difícils.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel canvi.

5. – (52/2020  SD)  ATORGAR  la  medalla  d’honor  al  mèrit  als  membres  de  la  Guàrdia

Urbana  que  figuren  en  les  relacions  que  consten  a  l’expedient,  en  la  categoria  de

bronze per haver prestat serveis sense interrupció durant 25 anys, sense cap nota

desfavorable  en  els  seus  expedient  personals,  d’acord amb els  informes que figuren a

l’expedient, el dictamen de la Comissió de valoració i amb allò previst a l’article 4.2.3

apartat b) del Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i

del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  aprovat  pel  Plenari  del

Consell Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018.

(Tractat conjuntament amb els punts 6 i 7)

El Sr. BATLLE explica que és un dictamen que es presenta cada any a les portes de la

celebració del Dia de la Guàrdia Urbana, que aquest any fa una especial referència a

tots els que han col·laborat també a fer front a la pandèmia. Creu que se n’han fet prou

mereixedors. Indica que les circumstàncies per les quals s’atorguen les medalles són a

l’expedient, de manera que demana l’aprovació de totes elles.

El Sr. SIERRA anuncia el vot a favor dels tres punts i manifesta que farà la intervenció

al Ple, tenint en compte el suport i el reconeixement que sempre expressa el Grup de

Cs als companys de la Guàrdia Urbana.

El  Sr.  BOU  vol  mostrar  l’agraïment  a  la  Guàrdia  Urbana  i  a  tota  la  gent  i

organitzacions alienes però que col·laboren i molt.

Per tant, el Grup del PP votarà a favor dels tres punts.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel canvi.

6. – (53/2020  SD)  ATORGAR  les  plaques  de  reconeixement  i  les  medalles  d’honor  al

mèrit, en la categoria de bronze, als membres i òrgans de la Guàrdia Urbana de

Barcelona que figuren a les relacions que consten a l’expedient,  per haver destacat en

el compliment de les seves obligacions professionals o haver realitzat estudis

professionals,  publicacions  científiques  o  serveis  d’interès  públic,  que  comporten  un

prestigi per al cos respectiu o contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat, d’acord

amb el dictamen de la Comissió de valoració i amb el previst a l’article 4.2.3 apartat a)

i  4.2.4 del Reglament d’honors i  recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de

Barcelona  i  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  de  17  de

setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018.

(Tractat conjuntament amb els punts 5 i 7)

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans,
Partit Popular i Barcelona pel canvi.
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7. – (54/2020 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles al Mèrit en la

categoria d’argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la Guàrdia

Urbana que figuren en la relació que consta a l’expedient, d’acord amb el dictamen de

la Comissió de valoració i segons el que estableix la disposició addicional del

Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona

i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i

modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement a les seves actuacions i

col·laboració envers la Guàrdia Urbana de Barcelona.

(Tractat conjuntament amb els punts 5 i 6)

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi i la reserva
d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.

8. – (259/2020) 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

als  annexos, que consten a l’expedient.  PUBLICAR aquest  acord i  els  seus annexos a

la Gaseta Municipal i al web municipal.

La Sra.  BALLARÍN constata  que comencen amb l’expedient  recurrent  que sempre es

porta a aquesta Comissió, que té per objecte modificar l’annex 2 de la relació inicial de

llocs de treball que es va aprovar al Plenari municipal el 21 de desembre de 2018.

Comenta que els canvis que es presenten són de dimensionament en serveis

municipals,  com  amortització  de  dotacions;  declaració  d’extinció  de  dotacions,  i

trasllat, modificació i creació de dotacions de llocs de treball.

Recorda que l’aprovació inicial va ser al Plenari municipal i que qualsevol modificació

a aquesta aprovació inicial també ha d’anar al Plenari municipal,  i  per això es porta a

dictaminar en aquesta sessió.

Diu que, com sempre, el detall de totes aquestes modificacions el poden trobar als

expedients i, per descomptat, abans de portar-se a aquesta sessió han estat traslladades

als sindicats que constitueixen la Mesa General de Negociació.

El Sr. BOU comenta que en aquest pressupost alguna d’aquestes modificacions suposa

incrementar els serveis, però que es fa respectant l’equilibri pressupostari, cosa que pel

Grup del PP és molt important. Diu que també consta a l’expedient la comunicació als

sindicats, que també ho és, i la proposta de modificació de relacions inicials de llocs de

treball.

Per tant, hi votarà a favor.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes  de  Catalunya,  Junts  per  Catalunya  i  Partit  Popular,  l’abstenció  de
Ciutadans i Barcelona pel canvi i la reserva d’Esquerra Republicana.

9. – (64/2020 SD) ACCEPTAR la delegació en l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici de

la  potestat  sancionadora  que  té  atribuïda  l’Agència  de  Salut  Pública  de  Barcelona  en

virtut de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual s’aprova la Carta municipal de

Barcelona, per la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i per la Llei 5/2019,

del 31 de juliol, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei

18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, per incompliments relacionats amb l’estat

d’alarma i emergència sanitària pel brot epidèmic de la COVID-19. Aquesta delegació
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abasta la incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels

recursos  que  s’interposin  en  via  administrativa,  així  com  la  defensa  jurídica  en  via

contenciosa administrativa, i la gestió i el cobrament de les sancions imposades.

El  Sr.  BATLLE  comenta  que  és  l’acceptació  de  la  delegació  en  l’Ajuntament  de

Barcelona de l’exercici de la potestat sancionadora que té atribuïda l’Agència de Salut

Pública de Barcelona en virtut de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual

s’aprova  la  Carta  municipal.  Afegeix  que  aquesta  delegació  abasta  la  incoació,

instrucció i resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels recursos que

s’interposin  en  via  administrativa,  així  com  la  defensa  jurídica  en  via  contenciosa

administrativa, i la gestió i el cobrament de les sancions imposades.

Diu que no se’ls escapa que aquesta és una delegació que té com a objectiu poder fer la

tramitació i el cobrament de les sancions imposades en la fase de confinament. Explica

que hi va haver un primer decret del Govern de la Generalitat, seguit d’un segon en què

reconeixia la facultat  que té atribuïda l’Ajuntament de Barcelona en virtut  de la Carta

municipal, de manera que es farà la tramitació de tots aquests expedients per poder fer

el cobrament de les sancions que es van imposar en el seu moment.

El Sr. SIERRA manifesta que hi està molt a favor, tal com veuran en la proposició que

presenta el Grup de Cs en aquesta sessió.

El  Sr.  BOU anuncia  que  votarà  a  favor  d’aquesta  proposta  en  el  sentit  que  entén  que

aquesta delegació que fa l’Agència de Salut Pública té com a finalitat millorar l’eficàcia

de la gestió pública. Pensa que és un motiu suficient per justificar la delegació.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i
Partit Popular i l’abstenció de Barcelona pel canvi.

10. – (20XF) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20XF0177, 20XF0179,

20XF0180, 20XF0181, 20XF0182, 20XF0184 i 20XF0233 pels imports, conceptes i a

favor de les empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa

la  necessitat  de  regularitzar  les  despeses  realitzades  i  no  reconegudes  en  l’exercici

corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les

despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici

2020, i a les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades.

La Sra. BALLARÍN comenta que es presenten 7 factures que no van ser pagades en

l’exercici  corresponent,  de  manera  que  s’ha  hagut  d’acudir  a  l’expedient  de

reconeixement de crèdit per poder satisfer-les. Constata que són 7 expedients, per tant,

un nombre relativament elevat, però també vol destacar que en total sumen 43.872,88

euros, de manera que no és una quantia gaire elevada.

Explica que dels 7 expedients uns són carburants, notificacions de les eleccions

generals  del  novembre  del  2019,  personalització  de  targetes  d’acreditació  de  regidors,

etc. Diu que els regidors poden accedir al detall de tots els expedients.

Vol destacar que en tots els casos són factures que havien quedat pendents de pagar,

però indica que els motius són perquè faltaven dades per part dels emissors de la

factura o bé perquè s’han presentat al registre de factures del 2020 i no s’havien pogut

atendre a càrrec del pressupost que els corresponia.
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Manifesta  que  algunes  factures  s’havien  emès  el  2018,  eren  factures  incorrectes  i

s’havia demanat que s’emplenessin correctament i es corregissin, de manera que no han

arribat fins ara.

Per tant, es demana autoritzar, disposar i reconèixer el crèdit per pagar-les.

El Sr. SIERRA anuncia el vot a favor de tot el punt. Indica que són expedients que,

desgraciadament i amb la quantitat de contractes i factures que es duen a terme a

l’ajuntament, són inevitables.

El  Sr.  BOU  manifesta  el  seu  vot  a  favor  d’aquests  expedients  de  reconeixement  de

crèdit perquè es tracta de factures que corresponen a feines ja realitzades, de manera

que  és  indiscutible.  Destaca  que  es  van  fer  anteriorment,  en  l’exercici  de  2019,  i

s’abonaran en aquest exercici.

La Sra. BALLARÍN agraeix els vots a favor. Comenta que dins d’una bona gestió són

coses que passen.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular, l’abstenció
de Barcelona pel canvi i la reserva d’Esquerra Republicana.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

11. – (010-2020 SG) APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic

Municipal,  amb la  finalitat  d’establir  un nou sistema de documentació de les  sessions

del  Consell  Municipal,  dels  Consells  de  Districte  i  d’altres  òrgans  col·legiats  a  partir

del seu enregistrament en suport apte per a la gravació i reproducció del so i de la

imatge; i SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar

des  de  l’endemà  de  la  seva  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  de

conformitat  amb allò  previst  a  l’article  178.1  del  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de

règim  local  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  i  a

l’article 112 del propi Reglament Orgànic Municipal.

La Sra. BALLARÍN manifesta que aquest punt que es presenta en aquesta sessió

segurament els hauria agradat a tots poder-lo portar abans, però creu que és ben arribat

quan arribi.

Explica  que  és  l’aprovació  inicial  de  modificar  el  ROM  amb  l’objectiu  d’establir  un

sistema que  permeti  fer  l’aixecament  de  les  actes  a  través  de  l’enregistrament  de  so  i

d’imatges.  Aclareix  que  es  tracta  de  totes  les  actes  del  Consell  Municipal,  de  les

comissions, dels consells de districte i d’altres òrgans col·legiats.

Diu que s’ha allargat en el temps perquè es va aprovar inicialment en aquesta Comissió

els anys 2008 i 2013, una tercera vegada el 2017 va anar a la Comissió de Govern,

però  que  no  s’ha  arribat  a  sotmetre  mai  a  aprovació  definitiva  del  Plenari  perquè

sempre s’ha volgut arribar a un consens unànime i fins ara no s’hi ha arribat.

Pel que fa als canvis que es produiran, comenta que en aquests casos hi haurà un

enregistrament  de  la  sessió,  atès  que  ara  per  ara  l’enregistrament  és  únicament  un

document  auxiliar  de  l’acta  transcrita  a  què  es  pot  accedir  a  través  del  web,  però  diu

que amb la modificació que es proposa les transcripcions de les opinions emeses pels
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membres de cada òrgan seran substituïdes per la gravació del so i de la imatge. Diu

que la idea és que s’hi guanyarà molt perquè es farà una utilització més eficaç i eficient

dels recursos disponibles.

Recorda  que  s’estalviaran  120.000  euros  anuals  en  transcripcions,  de  manera  que

suposarà un estalvi important, però a més es donarà compliment a principis recollits en

la  normativa  reguladora  de  l’Administració  electrònica,  en  què  s’estableix  clarament

que les gravacions es poden utilitzar com a documents de la sessió sense necessitat de

fer constar els punts principals de les deliberacions.

Afirma que es compleix la legalitat vigent, ja que en el que es presenta es garanteixen

els drets dels regidors i  les regidores i  també el dret  d’accés de la ciutadania,  si  bé és

cert  que  a  partir  d’ara  s’obre  un  període  d’exposició  pública  i  es  podran  valorar  les

diferents  esmenes  que  s’han  presentat  per  part  dels  diferents  grups.  Anuncia  que,

evidentment, sobretot en el tema que pugui accedir-hi tothom, també les persones amb

discapacitat  auditiva,  es  farà  amb  la  voluntat  que  s’hi  puguin  sumar  la  totalitat  dels

grups.

El Sr. CORONAS anuncia que farà una abstenció per facilitar aquesta aprovació

inicial. Comenta que una de les esmenes que ha presentat el Grup d’ERC precisament

anava  en  la  direcció  de  garantir  l’accés  per  a  les  persones  sordes,  especialment.  Diu

que cal tenir en compte que la tecnologia ha de ser un instrument molt útil, però no pot

anar mai en detriment dels drets de les persones, en aquest cas de les persones sordes,

perquè,  si  no  disposen  d’una  transcripció,  serà  impossible  que  puguin  accedir  a  la

informació de quins debats hi ha en comissions, en plenaris, en plenaris de districte i a

tots els òrgans de participació en què probablement es vagi implementant aquest

sistema.

Per tant, vol esperar a veure com queda resolt de cara a l’aprovació definitiva, després

del període d’exposició pública previst per a l’octubre, en què el Grup d’ERC farà un

posicionament definitiu. Tanmateix, per més que l’ajuntament s’estalviï 120.000 euros,

pensa que aquesta és una qüestió que ha de quedar resolta sí o sí.

El Sr. MARTÍ GALBIS anuncia que també farà una abstenció a l’espera de la resolució

d’aquestes  al·legacions  i  de  què  pugui  dir  el  Govern  respecte  a  això.  Entén  que  cal

donar suport al nou sistema perquè cal modernitzar-se i avançar en els sistemes de

digitalització, de les gravacions, les reproduccions amb un servei externalitzat, que no

solament generi estalvi, sinó que també millori el servei públic.

Tanmateix, no pot compartir el fet que aquesta proposta impedeixi, obstaculitzi o no

respecti  els  drets  en  igualtat  de  condicions  de  tots  els  ciutadans  a  l’hora  d’accedir  a

aquesta informació i a aquesta documentació. Considera que la gent amb discapacitat

auditiva o fins i tot gent sordcega, tot i que és un col·lectiu petit, també mereix tots els

respectes i la defensa dels seus drets.

Per  tant,  s’esperarà  per  veure  com  es  resol  aquesta  posició  a  l’hora  de  votar-ne

definitivament l’aprovació.

El Sr. SIERRA manifesta que el Grup de Cs no va fer cap al·legació perquè entén que

és una necessitat de la transformació i la modernització de totes aquestes activitats que

estan valorant.

Per tant, votarà favorablement i està segur que estaran garantits els drets de tota la

ciutadania i, en particular, de les persones amb algun tipus de deficiència.

El  Sr.  BOU  diu  que  n’hi  ha  una  de  freda  i  una  de  calenta.  El  Grup  del  PP  farà  una

abstenció. Apunta que en la línia del criteri del seu grup i la seva és que es va bé si es
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pot fer un estalvi de 120.000 euros. Pensa que això servirà per poder destinar aquesta

dotació a altres qüestions o fins i tot rebaixar impostos.

Tanmateix, lamenta profundament que el Grup del PP va fer unes al·legacions i no van

ser estimades. Diu que no ho entén perquè creu que podien aportar una cosa molt

important i no va ser possible.

D’altra  banda,  tampoc  no  està  d’acord  amb  la  resposta  que  ha  donat  el  Govern  per

facilitar l’accés a les persones amb discapacitat auditiva.

Per tant, reitera que farà una abstenció.

El Sr. VALLS manifesta que el Grup de Barcelona pel Canvi votarà en contra perquè

les  al·legacions  presentades  pel  seu  grup  han  estat  rebutjades  amb l’argument  que  no

tenien caire jurídic, sinó polític. Considera que és una apreciació injustificada amb la

qual no està d’acord.

Pensa  que  aprofitar  la  modificació  de  l’article  12.4  proposada  pel  Govern  municipal

relatiu  al  dret  d’informació  per  reconèixer  en  aquest  article  el  dret  d’accés  a  la

informació dels càrrecs electes tal com està configurat avui dia a la legislació

municipal i al règim local no és una al·legació política, sinó jurídica.

Per això, en no ser acceptada aquesta al·legació, hi votarà en contra.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Ciutadans, desfavorable de Barcelona pel canvi i l’abstenció d’Esquerra Republicana,
Junts per Catalunya i Partit Popular. APROVADA

12. – (18003968L01-002 (1020/18)) MODIFICAR, a l’empara dels articles 203 i següents de

la LCSP, el contracte 18003968L01-002 que té per objecte la contractació del servei de

neteja i recollida selectiva dels edificis i locals adscrits als districtes i gerències de

l’Ajuntament  de  Barcelona  pel  període  2019-2022:  Lot  1  -Edificis  de  la  Gerència  de

Recursos  i  Districte  de  Ciutat  Vella  amb  l’adscripció  provisional  dels  edificis  del

Districte  Sant  Martí-,  adjudicat  a  l’empresa  Servicios  Operativos  Internos,  S.A.,  amb

NIF A43057124, per un import màxim de 516.715,29 euros (IVA inclòs), d’acord amb

els  informes  i  documentació  que  consta  en  l’expedient.  AMPLIAR  l’autorització  i

disposició  de  la  despesa  de  l’esmentat  contracte  per  un  import  de  516.715,29  euros,

IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el

desglossament  següent:  un  import  (IVA  inclòs)  de  516.715,29  euros  a  l’aplicació

pressupostària  D/22700/933120610.  FIXAR  en  21.351,87  euros  l’import  del

reajustament de la garantia definitiva.  REQUERIR a l’adjudicatari  per tal  que reajusti

la  garantia  definitiva  per  l’import  indicat  i  comparegui  a  les  dependències  de  la

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva

formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la

notificació.

La Sra. BALLARÍN comenta que aquest expedient també comença a ser recurrent, tot

i  que  no  tant  com el  de  la  modificació  de  llocs  de  treball,  però  diu  que  també  n’han

parlat en diferents ocasions, d’aquest expedient.

Recorda que a la darrera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i

Seguretat i Prevenció es va resoldre el contracte de neteja amb l’empresa Tempo degut

als molts incompliments que havia realitzat i  als pagaments que tenia d’endarreriment

al personal i les quotes a la Seguretat Social.

D’acord  amb  aquesta  situació,  indica  que  l’única  possibilitat  que  tenia  el  Govern  per

preservar els drets de la plantilla i la prestació dels serveis era resoldre el contracte

amb  l’empresa  Tempo  i  que  les  prestacions  derivades  d’aquest  contracte  fossin
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assumides per una altra empresa, que es diu Servicios Operativos Internos, que estava

en altres dependències municipals ja prestant el servei i podia assumir aquestes noves

prestacions.

Manifesta que el que es presenta a aprovació és la modificació del contracte que

l’ajuntament  tenia  amb  la  nova  empresa  encarregada  del  servei,  amb  Servicios

Operativos Internos, i el moviment pressupostari necessari per assumir el cost del

contracte resolt.

Afegeix  que  també  hi  ha  el  requeriment  perquè  l’empresa  Servicios  Operativos

Internos ampliï la garantia que va prestar en el seu moment.

El Sr. SIERRA comenta que el Grup de Cs farà una abstenció. Troba que és un bon

exemple el que ha assenyalat la Sra. Ballarín amb la modificació de la relació de llocs

de treball.

Diu que el Grup de Cs ja sabia que allò era molt difícil perquè hi havia impediments

fins i tot legals per poder dur-ho a terme amb èxit. Creu que en aquest cas la neteja no

solament de les grans contractes que té l’ajuntament per fer front a una de les principals

despeses que té l’ajuntament, sinó també en les mateixes dependències dels districtes i

la casa gran, és una gestió que necessita millorar considerablement.

Així doncs, diu que no participarà en decisions que lamentablement en el passat no han

anat gaire bé i que no hi ha garanties que hagin de millorar.

El Sr. BOU, tot i que manifesta el suport del Grup del PP al servei de neteja de

Barcelona, que ha d’encarar importants reptes de futur en matèria mediambiental, farà

una abstenció en aquest punt perquè no coneix en profunditat els detalls de la

contractació.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra  Republicana  i  Junts  per  Catalunya  i  l’abstenció  de  Ciutadans,  Partit
Popular i Barcelona pel canvi. APROVADA

La sessió se suspèn a les 11.45 h i es reprèn a les 12.05 h.

Proposicionsc)

V) Part d’impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/1084) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i

Seguretat i Prevenció insta el Govern municipal a: Que el Govern municipal presenti, a

la propera Comissió de Presidència, una auditoria de seguretat que avaluï els nivells de

seguretat de tots els nous espais destinats als vianants, tenint en compte, també, la

intensitat  d’ús  dels  mateixos  i  el  grau  d’indisciplina  d’altres  modes  de  transport  que

tenen prohibit circular-hi.

La Sra. VILA comenta que al Grup de JxCat fa mesos que li preocupen les mesures de

mobilitat i espai públic que està implementant el Govern municipal. Constata que

moltes  s’estan  fent  sense  consens  i  amb  queixes  d’alguns  col·lectius  com  ara  els

comerciants o el teixit productiu en general de la ciutat. Aclareix, però, que no se
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centrarà  en  aquestes  externalitats  que  creu  que  són  negatives  i  que  s’han  abordat  a

bastament  al  Plenari  o  el  dia  anterior  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,

Infraestructures i Mobilitat, sinó que ho plantejarà des del punt de vista de la seguretat

viària.

Comenta que això es fa d’una manera propositiva perquè es mira d’aportar solucions i

posar sobre la taula algunes alternatives a les polítiques que planteja el Govern

precisament per això, per teixir consensos, per obrir un diàleg i millorar les situacions.

Agraeix que el Govern hagi transaccionat la proposició, especialment per la qüestió

respecte a la temporalitat  d’aquesta.  Informa que la proposició demana que el Govern

municipal presenti una auditoria de seguretat que avaluï els nivells de seguretat de tots

els nous espais destinats al vianant tenint en compte també la intensitat d’ús d’aquests i

el grau d’indisciplina d’altres modes de transport que tenen prohibit circular-hi.

Especifica que el Grup de JxCat presenta aquesta iniciativa perquè han sortit diferents

estudis i  veus que qüestionen la seguretat d’alguns dels nous carrils que el Govern ha

implementat,  i  creu  que  és  molt  necessari  avaluar-ne  precisament  l’impacte  en  aquest

sentit  des  del  punt  de  vista  de  la  seguretat  viària.  Pensa,  doncs,  que  s’hauria  de  fer

aquesta auditoria per conèixer com està funcionant i si els principis de seguretat viària

i els estàndards de la ciutat s’estan complint en aquests moments.

El Sr. ZAÑARTU recorda que el Grup d’ERC ja va dir mesos enrere que l’urbanisme

tàctic no podia ser urbanisme low cost. Diu que si és tàctic ha de ser temporal i

experimental, i no pot ser que sigui provisionalment permament, ja que si és tàctic pot

ser reversible.

Comenta que el color en si li és igual, al Grup d’ERC, tant si és groc com blanc o verd

o lila, però li preocupa que hi hagi, per exemple, el col·lectiu de gent amb diversitat

funcional, gent invident, que puguin tenir certes dificultats a l’hora d’interpretar aquests

nous  traçats  o  aquests  nous  camins,  etc.  Constata  que  l’urbanisme tàctic  es  basa  molt

en  l’element  visual  perquè  és  un  urbanisme  que  en  els  renders queda molt bé i a les

xarxes  socials  també,  però  caldria  veure  si  realment  en  la  realitat  s’adequa  a  les

necessitats del col·lectiu amb diversitat funcional.

Per tant,  el Grup d’ERC està a favor d’aquesta proposició, hi votarà a favor i  demana

que  s’analitzin  aquestes  modificacions,  aquest  urbanisme  tàctic  i  aquestes  iniciatives

que  està  tenint  el  Govern.  Pensa  que  no  es  pot  permetre  que  a  través  de  l’urbanisme

tàctic d’aquesta temporalitat permanent es rebaixi el nivell urbanístic de la ciutat. Així

doncs, creu que cal analitzar aquesta situació.

El Sr. SIERRA comenta que el Grup de Cs ja va presentar una iniciativa en el Ple

anterior molt similar a la que presenta el Grup de JxCat en aquesta sessió. Recorda que

el  seu  grup  no  demanava  exactament  una  auditoria,  que  entén  que  s’hauria  d’haver

proposat abans de la instauració de les mesures que han presentat la Sra. Colau i el seu

Govern. Indica que el seu grup demanava un informe de sinistrabilitat per,

efectivament,  posar  de  manifest  el  perill  que  suposa  la  improvisació  que  s’ha  fet  en

l’espai  públic  i  l’aprofitament  que  s’ha  fet  per  part  del  Govern  municipal  d’una

pandèmia per instaurar un determinat model de mobilitat amb una guerra al vehicle

privat i a les motocicletes i amb una implantació feta de pressa i corrents per aprofitar

una pandèmia per instal·lar un model de mobilitat que el Grup de Cs no comparteix.

Vol posar de manifest com n’és de perillosa la implantació de determinats carrils bici a

Barcelona;  no  tan  sols  l’impacte  que  tingui  per  a  la  mobilitat,  perquè  quan  hi  vagi

havent etapes de desescalada i es vagi superant la pandèmia els vehicles privats

tornaran als carrers de Barcelona, però tornaran amb molt menys espai i convivint amb

determinats carrils que posaran de manifest la seva perillositat.
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Manifesta que votarà a favor que es faci aquesta auditoria, que sigui ex post en

comptes  d’ex ante.  Anuncia,  però,  que  posarà  un  parell  d’exemples.  No  sap  qui

intervindrà per part del Govern perquè entén que això més aviat es podria tractar a la

Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat que no pas a la Comissió

de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. En tot cas,

posa de manifest que hi ha carrils bici molt perillosos a Barcelona. Constata que es pot

baixar amb un vehicle per la Via Laietana sense cap tipus de separació, circulant en el

mateix sentit de la marxa, que bicicletes i monopatins. I diu que passa el mateix en un

altre eix fonamental de la mobilitat a Barcelona com és el carrer València.

Considera que no es pot treure espai al vehicle privat perquè el vehicle privat tornarà.

Diu que si el Govern vol implantar un nou model de mobilitat ho pot fer aprofitant els

avantatges que té el transport sostenible. Pensa que l’ajuntament no pot anar en contra

dels temps, que és el que deia la Sra. Janet Sanz en el Ple.

Afirma que el Sr. Gaudí es va avançar al seu temps i tenia dissenyat un espai pel qual

ell entenia que pujaria una plataforma i les persones no haurien de pujar escales.

Considera que el Govern està traient espai al vehicle elèctric no contaminant, que és el

que hi haurà en el futur, i Barcelona tindrà un caos de mobilitat i de contaminació.

El Sr. BOU comenta que durant el confinament se li va despertar a la senyora

alcaldessa el mateix hobby que la legislatura passada: afectar Barcelona. Aclareix que

la Sra. Colau juntament amb la Sra. Janet Sanz estan desmantellant una part important

del model de ciutat de Barcelona imposant el model de ciutat dels comuns. Especifica

que parla dels carrers.

Diu que la setmana anterior va fer un recorregut durant tot el matí pels carrers de

Barcelona, els que realment han estat afectats, en què s’han fet veritables nyaps, només

atribuïbles  a  conceptes incomprensibles.  No pot  entendre per  què s’ha fet  això.  Pensa

que  s’ha  fet  amb  una  base  ideològica,  però  indica  que  el  sentit  comú  i  pràctic  ho

desautoritza totalment.

Manifesta que això porta greus conseqüències per als comerços i sectors de la

restauració  i  l’hostaleria;  també  del  sector  de  transport  de  mercaderies,  càrrega  i

descàrrega, ja que no són conscients del seu impacte econòmic. Afegeix que també hi

ha conseqüències per al ciutadà amb el seu cotxe, ja que l’estan obligant a fer servir el

patinet, o fins i tot per al vianant.

Diu que s’ha pres la llicència de portar dues fotografies, que mostra a la sala. Pensa que

són molt importants. Indica que una és del carrer Consell de Cent, concretament d’una

cruïlla. Diu que quan un entra en una cruïlla ja hi ha un vector de visió i un veu la

perpendicular. Comenta que si es ve de dalt els contenidors impedeixen veure

qualsevol  pas  i  que  s’ha  de  treure  el  cap  amb  compte  perquè  si  un  va  despistat  el

vehicle se l’enduu. Manifesta que això és una realitat i que poden anar ells mateixos a

veure-ho.

Comenta que el segon desgavell és a Via Laietana, que és una via espectacular i que

tant va costar obrir, que comunica l’Eixample amb el Port. Apunta que aquesta via s’ha

quedat amb un sol carril de baixada i un sol carril de pujada. Diu que de moment no es

nota gaire perquè molts dels cotxes encara són als garatges i els taxis estan al 40%,

però  quan  s’incorporin  això  serà  un  col·lapse.  Mostra  que  per  un  carril  no  hi  passa

ningú, potser alguna bicicleta o patinet, perquè dels vianants ni un. Considera que això

ha estat directament carregar-se un carril de la Via Laietana.

Per tant, afirma que les conseqüències per als comerços poden ser fatals. Així doncs, el

Grup del PP no tan sols dona suport a aquesta iniciativa, sinó que en l’últim trimestre ja

parlava del risc i indisciplina en l’ús dels vehicles de mobilitat personal. Considera que
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aquesta auditoria ha de ser independent perquè no passi el mateix que amb els

informes de l’Hermitage.

Pensa que això en algun moment  s’haurà de rectificar  i  acomodar-ho.  Està  convençut

que no quedarà més remei que retrotraure-ho quan el Govern vegi una Barcelona

atomitzada en carrers que estaran totalment col·lapsats.

El Sr. VALLS constata que tornen a parlar de seguretat viària, com el dia anterior a la

Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat.  Considera  que  la

seguretat viària és vital.

Pensa  que  la  seguretat  dels  ciutadans  és  un  tema  delicat  i  que  no  s’hi  poden  fer

experiments, tenint en compte que és una competència de l’ajuntament de la ciutat. Li

sembla que amb les darreres intervencions als carrers el Govern municipal ha actuat

amb precipitació i sobretot ha improvisat, de manera que no ha actuat amb l’objectiu de

millorar  la  vida  dels  barcelonins,  sinó  amb  el  propòsit  d’accelerar  la  seva  agenda

política en aquest tema.

Tanmateix, apunta que el Govern no ha calculat bé les conseqüències dels canvis

imposats.  Diu  que  l’exemple  de  la  Via  Laietana  és  el  més  evident,  però  que  n’hi  ha

d’altres.  Posa  de  manifest  conseqüències  nefastes  sobre  el  comerç;  conseqüències

desproporcionades sobre la llibertat dels ciutadans; conseqüències sobre els comptes

municipals, amb una evident desproporició cost-benefici; conseqüències sobre la

seguretat, amb un risc que no es pot assumir.

Entén  perfectament  la  prioritat  a  l’ecologia  i  a  la  lluita  contra  el  canvi  climàtic.  Així

mateix, entén perfectament el que està passant a les grans ciutats respecte al cotxe.

Però  pensa  que  això  s’ha  de  fer  amb  molta  metodologia  i  no  aprofitar  el  que  està

passant.

Per aquestes raons donarà suport a la mesura proposada.

El Sr. BATLLE respon en nom del Govern. Atenent a la literalitat de la proposició,

constata que hi ha temes que no corresponen a aquesta Comissió i que haurien de ser

debatuts, en tot cas, a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Apunta que el que demana el Grup de JxCat és que es faci una auditoria de seguretat

que avaluï els nivells de seguretat de tots els nous espais destinats als vianants i

segueix  tenint  en  compte  també  la  intensitat  d’ús  d’aquests  i  el  grau  d’indisciplina

d’altres modes de transport que tenen prohibit circular-hi. Per tant, diu que se centrarà

en aquest tema perquè creu que la resta de temes s’haurien de debatre en una altra taula.

Vol agrair a la Sra. Francina Vila i al Grup de JxCat que hagin acceptat la proposta de

transacció per ampliar el termini que ells proposaven per poder fer aquest informe, de

manera que es presentarà no en la propera sessió de la Comissió, com es demanava,

sinó més endavant, en un termini de 3 mesos.

Anuncia que hi votarà a favor perquè ja el Pla de seguretat viària que es va aprovar per

unanimitat el mes de gener passat incorpora criteris de seguretat en els projectes

urbanístics.  Comenta  que  fins  i  tot  hi  ha  una  mesura,  la  7.14,  que  té  l’objectiu  de

garantir que les actuacions urbanístiques es facin amb criteris de seguretat viària.

Diu que aquest treball d’avaluació que es demana i que el pla ja preveu s’haurà de fer

en el  marc de la  Comissió de Seguretat  Viària i  a  partir  del  treball  de l’equip conjunt

encarregat de fer el seguiment del Pla local de seguretat viària format per la Guàrdia

Urbana i la Direcció de Serveis de Mobilitat. Informa que actualment, per part de les

diferents unitats de la Guàrdia Urbana i fonamentalment per part de la Divisió de

Trànsit  s’està  avaluant  l’impacte  en  el  tema  de  seguretat  de  les  mesures  que  s’han

emprat.
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Per tant, anuncia que els grups tindran aquest informe que es presentarà als grups tan

aviat com estigui llest, perquè és un informe que ja s’està elaborant.

Així doncs, votarà a favor de la proposició.

La Sra. VILA agraeix el vot favorable del Govern i de la resta de grups. El Grup de

JxCat  entén  que  pel  que  fa  a  aquesta  qüestió  s’ha  actuat  improvisadament,  sense

preveure les externalitats negatives respecte al bon funcionament de la ciutat. Diu que

fins i tot han detectat desacord dins del mateix Govern sobre la permanència o no

d’aquestes mesures.

Considera que, aprofitant la necessitat que hi hagi més distància social i, per tant, més

espai  públic,  el  Govern  ha  tirat  pel  dret  amb  unes  mesures  de  mobilitat  d’un  dia  per

l’altre. Comenta que el dia anterior caminava per la Via Laietana i era impossible fer-

ho precisament per aquests carrils de color groc, perquè estaven plens de bicicletes i

d’altres vehicles de mobilitat  personal.  Per tant,  realment creu que hi ha un problema,

no  tan  sols  per  l’experiència  personal  del  dia  anterior,  sinó  per  moltes  altres  que

aquests dies es van veient per les xarxes i a través de queixes de moltes persones.

Així  doncs,  el  Grup  de  JxCat  creu  que  cal  avaluar  i  que  l’avaluació  ha  de  servir  per

poder corregir i per revertir. Pensa que el Govern ha de tenir valentia per revertir

mesures que no estan funcionant i que posen en risc la seguretat de les persones, ja que

creu  que  cal  millorar  permanentment,  és  a  dir,  qualsevol  política  pública  ha  d’anar

millorant i adaptant-se a la realitat.

Especifica que aquesta iniciativa pretén precisament oferir al Govern la possibilitat de

millorar  totes  aquestes  polítiques  que  s’estan  fent  sobre  l’espai  públic,  de  fer-ho  amb

més rigor, amb coneixement de causa, amb xifres estudiades, amb una bona diagnosi,

amb una anàlisi real del que està succeint a cada un d’aquests carrils i en aquest cas per

protegir el que per al Grup de JxCat és el més important, que és protegir el vianant,

que és el pilar fonamental de la mobilitat de la ciutat. Pensa que també ha de servir per

millorar la seguretat viària en general de la ciutat, perquè és evident que aquests carrils

interfereixen en molts diferents modes de transport. Diu que no hi ha cultura ni la

tradició  d’aquests  carrils,  que  no  hi  ha  l’hàbit  ni  l’ús  i,  per  tant,  es  poden  acabar

produint sinistralitats molt elevades si no es fa amb cura, si no s’analitza molt bé com

estan funcionant.

Per tant, vol que serveixi per millorar i anuncia que en farà un seguiment. Espera que,

així que el Govern pugui, presenti aquest informe als grups i puguin seguir debatent

com estan funcionant les coses en aquest àmbit.

El Sr. BATLLE diu que estarà alerta al que es debati en altres òrgans de govern i de

control de l’ajuntament, però pel que fa referència als temes de seguretat i prevenció es

compromet a complir el mandat que surt d’aquesta Comissió per fer aquesta auditoria i

poder-la presentar en el termini màxim de 3 mesos.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona
pel canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/1084) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i

Seguretat i Prevenció insta el Govern municipal a: Que el Govern municipal presenti

en tres mesos una auditoria de seguretat que avaluï els nivells de seguretat de tots els

nous  espais  destinats  als  vianants,  tenint  en  compte,  també,  la  intensitat  d’ús  dels
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mateixos  i  el  grau  d’indisciplina  d’altres  modes  de  transport  que  tenen  prohibit

hi.

Del Grup Municipal Ciutadans:

14. – (M1923/1077) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i

Seguretat  i  Prevenció  acorda  l’adopció  de  les  mesures  següents:  1.  La  realització  de

campanyes  municipals  ciutadanes  divulgatives  d’informació  i  de  conscienciació,  tant

en les xarxes socials com a peu de carrer, especialment en llocs públics i concorreguts

com les platges, relatives al correcte ús de les mascaretes, així com del seu correcte

reciclatge  i  rebuig.  2.  Sol.licitar  a  la  Generalitat  l’ampliació  de  la  gratuïtat  de  les

mascaretes a una unitat per dia per a aquelles persones més vulnerables, amb especial

atenció a les persones grans i als adolescents. 3. La realització d’inspeccións intensives

a la ciutat de Barcelona per part de la Guàrdia Urbana amb la finalitat de controlar que

la població compleixi amb la normativa que l’obliga a l’ús de la mascareta, procedint,

en  cas  d’incompliment,  a  la  necessària  informació  de  conscienciació,  acompanyant-la

de la corresponent sanció.

El Sr. SIERRA comenta que el Grup de Cs ha acceptat la transacció que sol·licitava el

Govern municipal principalment perquè no deixa de ser un punt de la proposició, que

era demanar a la Generalitat que es produeixi la gratuïtat d’una mascareta diària per a

la  ciutadania,  tenint  en  compte  l’obligatorietat  de  l’ús  de  les  mascaretes  en  l’espai

públic decretat per la Generalitat.

Indica que el Grup Parlamentari de Ciutadans, com a força política més votada en les

últimes  eleccions  i  com  a  caps  de  l’oposició,  traslladarà  aquesta  iniciativa  també  al

mateix Parlament català.

En tot cas,  atès que ja s’ha tractat  en aquesta sessió un punt en l’ordre del dia en què

se’ls  faculta  per  a  aquesta  potestat  sancionadora,  informa  que  la  iniciativa  pretén  una

cosa que sap que el Govern municipal ja està desenvolupant, i és que es facin

campanyes informatives per part dels membres de la Guàrdia Urbana i de tots els

agents que intervenen en la prevenció i la seguretat de Barcelona sobre la necessitat de

l’ús de la mascareta, del distanciament social i de la neteja de mans freqüent.

Constata  que  s’està  arribant  a  un  punt  més,  i  és  que  no  tan  sols  es  faci  aquesta

campanya informativa, sinó que, a més, tenint aquesta potestat sancionadora que

atorga la  Generalitat  i  la  Carta  municipal  de  Barcelona,  es  facin  inspeccions  a  l’espai

públic per part de la Guàrdia Urbana i que s’imposin les sancions tenint en compte la

gravetat  dels fets i  de les infraccions d’aquestes prevencions.  Comenta que les multes

poden ser des dels 100 euros fins als 6.000 euros, i creu que seria necessari primer

conscienciar la ciutadania i després aplicar aquesta potestat sancionadora, perquè serà

necessari per tal de no tenir la lamentable situació actual.

Pensa  que,  si  aquesta  observança  s’hagués  dut  a  terme  des  de  la  desescalada,  no

estarien  en  aquesta  situació,  en  què  l’alcaldessa  s’està  reunint  amb  la  consellera  de

Salut per veure quina determinació es pren a Barcelona amb les conseqüències tan

dramàtiques que té no tan sols per a la salut dels barcelonins, sinó també per a les

conseqüències econòmiques que un retrocés i un rebrot en la pandèmia suposarien per

als barcelonins i la seva economia.

Per tant, demana el vot favorable per a totes aquestes accions que estan detallades en la

proposició.
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El Sr. CORONAS avança el seu vot favorable. Creu que en el moment actual, en què

tothom esperava rebrots cap a la tardor –tot i que sembla que no cal esperar a la tardor

perquè  ja  està  passant–,  cal  tornar  a  insistir,  i  molt,  a  demanar  corresponsabilitat  a  la

ciutadania, que ha estat molt responsable fins poc temps abans i ara no entén ben bé en

algun cas els riscos que hi ha damunt de la taula. Pensa que potser per inconsciència en

alguns casos aquesta responsabilitat ha baixat o han abaixat la guàrdia.

Opina que també cal demanar corresponsabilitat de les administracions públiques.

Troba que està molt bé alegrar-se el dia que es poden reobrir les platges o que es

demani  que  els  nens  puguin  sortir  al  carrer  i  que  l’Administració  posi  èmfasi  en  les

coses que són importants per a la ciutadania, però opina que els missatges sempre han

de ser de prudència, de demanar responsabilitat i corresponsabilitat i de ser-ho també

per part de l’Administració.

Constata que el risc actualment és de tornar a una situació de col·lapse, i col·lapsar el

sistema sanitari públic té conseqüències, que són vides humanes. Afegeix que aturar

l’economia també té conseqüències i en el cas de Barcelona actualment hi ha una xifra

de 97.000 persones aturades, un 40% més que l’any anterior. Manifesta que qui pateix

aquestes conseqüències és la població més vulnerable, les persones en situació de

precarietat, totes les persones que treballaven en l’economia submergida i que ara estan

fent cua en un menjador social.

Per tant, apunta que la corresponsabilitat va sobre tot això, va sobre el benestar de la

ciutadania. Afegeix que aturar les escoles té conseqüències. Diu que si cal tornar a

aturar  l’activitat  escolar  això  tindrà  conseqüències  en  una  generació  que

malauradament està patint la bretxa digital i la impossibilitat de poder accedir a una

educació de qualitat.

Així doncs, com que tot això té conseqüències, considera que cal ser responsables i

corresponsables. Pensa que segurament no tot ha de recaure en la Guàrdia Urbana.

Assenyala  que  la  Guàrdia  Urbana  és  un  instrument  administratiu  que  té  l’Ajuntament

de Barcelona per posar les sancions, però diu que cal abocar-hi tots els recursos

possibles, cosa que vol dir també educadors de carrer, agents cívics i tots els regidors

amb els missatges públics que envien a la ciutadania.

En aquest sentit, demana al Govern municipal que no qüestioni coses com la xifra de

rastrejadors, perquè mentre no hi hagi un tractament o una vacuna caldrà extremar les

precaucions, tant si hi ha 50 rastrejadors com 200 o 3.000.

La Sra. VILA anuncia que votarà a favor d’aquesta iniciativa. Entén que reforçar totes

les campanyes per conscienciar la ciutadania perquè es prenguin mesures realment per

contenir la propagació del virus és molt rellevant.

En aquest sentit, subscriu la intervenció del regidor del Grup d’ERC. Està d’acord amb

el fet que la Guàrdia Urbana té les seves funcions i competències i li demanen moltes

coses, però creu que és molt rellevant que sigui tota la institució que interioritzi la

necessitat d’autoprotegir-se i que tots siguin molt corresponsables.

Pensa que en aquest cas és molt important l’actitud dels mateixos membres del Govern,

de la mateixa alcaldessa, de no frivolitzar, de ser molt estrictes en el compliment de la

normativa, de fer-la complir i de no llençar missatges contradictoris sobre el que es pot

fer i el que no. Està clar que cal protegir-se, que cal utilitzar la mascareta, rentar-se les

mans i, per tant, hauria de ser un missatge que caldria anar repetint constantment.

Comenta que hi ha espais en què hi ha una certa relaxació de totes aquestes mesures,

en què un sent la confiança de no haver de fer servir la mascareta i de tenir una actitud

diferent  respecte  a  l’autoprotecció  i  a  la  protecció  dels  altres.  Pensa,  doncs,  que  cal
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identificar quins són aquests espais on es produeixen aquestes situacions i anar

recordant quines són les mesures que cal prendre.

Diu que és veritat que es parlava de tenir més rastrejadors. Pensa que en aquest cas

l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha de tenir un paper cabdal a la ciutat. Opina

que tots els efectius s’haurien de centrar en el fet d’anar de la mà del Departament de

Salut per lluitar contra la propagació del virus de nou, perquè és evident que si no es

fa,  si  no  s’aboquen  tots  els  recursos  municipals,  sobretot  els  especialitzats  com

l’Agència de Salut Pública, no se’n sortiran i hi haurà rebrots, que ja són a les portes de

casa. Destaca que, ara més que mai, cal tornar a ser molt i molt estrictes amb totes les

mesures que es prenguin i amb totes les polítiques que s’impulsin.

Entén que la iniciativa va en aquest sentit i per això hi votarà a favor.

El Sr. BOU comenta que la crisi sanitària generada per la COVID-19 ha tingut una

gran afectació i presenta un nombre de morts enorme.

Recorda  que,  com  a  resultat  de  l’expansió  del  virus  des  que  es  va  decretar  l’estat

d’alarma  a  Espanya,  la  població  va  ser  sotmesa  a  confinament,  s’ha  imposat  el

distanciament social, els desplaçaments han quedat paralitzats, igual que tota l’activitat

econòmica, fet que ha provocat una greu recessió arreu del món. Comenta que, després

d’aquesta  fase  de  confinament,  el  país  entrava  el  21  de  juny  en  la  nova  normalitat,

recuperava la llibertat de moviments i obria les fronteres als viatgers de la Unió

Europea i sobretot l’espai Schengen.

Constata  que  a  partir  d’aquesta  data  s’han  produït  almenys  uns  100  rebrots  per  tot  el

país. Diu que a Catalunya és preocupant el rebrot que viu la ciutat de Lleida i que ha

portat el Govern de la Generalitat a acordar el confinament de la ciutat i part de la

comarca  del  Segrià,  l’Hospitalet  de  Llobregat  en  menor  mesura,  així  com  alguns

districtes de Barcelona.

Indica  que  recentment  s’ha  acordat  per  part  de  la  Generalitat  de  Catalunya  l’ús

obligatori de la mascareta, una mesura que han seguit altres comunitats autònomes.

Malgrat la relaxació de les mesures de seguretat en molts països, els epidemiòlegs

apunten  que  l’ús  de  les  mascaretes  seguirà  sent  necessari  fins  al  2021  i,  en  tot  cas,

necessari fins que aparegui una vacuna.

Apunta que això posa de manifest que el virus continua actiu. I per això donarà suport

a totes les mesures que recull la proposició del Grup de Cs, que estan encaminades a la

realització  de  campanyes  divulgatives  i  de  conscienciació  respecte  a  l’ús  de  les

mascaretes, juntament amb la distància de seguretat, que són les dues mesures de

seguretat preventives més importants per evitar el contagi del coronavirus, així com

també el fet que la Generalitat posi a disposició de les persones més vulnerables

mascaretes en la quantitat que sigui necessària per part dels especialistes epidemiòlegs

fent-ne sempre un bon ús.

Per tot això, i en coordinació amb l’actuació de la Guàrdia Urbana en la seva potestat

sancionadora, atès que qui incompleix les mesures de prevenció posa en perill la salut

pública de la resta de ciutadans, hi votarà a favor.

El  Sr.  VALLS  manifesta  que  votarà  a  favor  d’aquesta  proposta.  Pensa  que  tots  han

d’aprendre noves pautes de conducta, ja que tots són responsables davant de la societat.

Diu que els governs i les administracions públiques tenen una responsabilitat, però que

també cada ciutadà té la seva pròpia responsabilitat.

Considera que produeix perplexitat i por veure a la televisió, per exemple, grups de

ciutadans  nord-americans  rebutjant  amb  vehemència  l’ús  de  la  mascareta  en  espais

tancats i concorreguts esgrimint una sacrosanta llibertat individual davant del dret a la

 



CCM 8/20 Presidencia 53/88

salut i del dret a la vida dels altres, cosa que troba absurda i tràgica. Diu que en cada

país europeu també hi ha aquest tipus d’exemple.

Manifesta  que  el  fet  que  l’ajuntament  dediqui  recursos  comunicatius  a  l’ús  de  les

mascaretes és necessari i oportú. A més, així deixarà per un moment de dedicar-los a la

propaganda política. Pensa que avui dia més que mai cal dedicar-se a les

conseqüències de la crisi sanitària. Comenta que a la tarda hi ha una reunió amb

l’alcaldessa a causa dels nous brots a Catalunya, a l’Hospitalet i a Barcelona per veure

quins  són  els  missatges  o  les  decisions  de  l’ajuntament.  Constata  que  és  un  moment

complicat en què aquests missatges són importants.

El Sr. BATLLE accepta la proposició i agraeix que el Grup de Cs hagi acceptat la

proposta de transacció que els van plantejar.

Pensa que és oportuna perquè quan es va presentar aquesta moció no hi havia les

circumstàncies actuals precisament, amb totes les inquietants notícies que van venint

de diferents parts del territori. Indica que la situació no és fàcil i convé que vagin tots a

l’una. Creu que la proposició del Grup de Cs ajuda a reforçar aquesta voluntat comuna.

Constata  que l’ús  de la  mascareta  és  una de les  mesures  obligatòries  per  poder  frenar

aquesta pandèmia, i aquesta mesura tan fàcil i tan simple cal reforçar-la de totes les

maneres possibles, amb campanyes de comunicació i de conscienciació i, més que

conscienciació, d’advertiment.

Anuncia  que  es  passa  d’una  fase  d’acompanyament  i  informació  a  una  fase

d’advertiment  i  sanció.  Creu  que  cal  vetllar  perquè  la  situació  no  es  desbordi,  de

manera que hi ha una funció de conscienciació ciutadana, de crida a

l’autoresponsabilitat,  però  que  aquesta  crida  a  l’autoresponsabilitat  també  ha  d’anar

acompanyada, quan calgui, de l’exercici de l’autoritat i de la imposició de les sancions.

Comenta que l’ajuntament en general i  l’Àrea de Seguretat i  Prevenció, a través de la

Guàrdia Urbana en particular, des del primer dia del confinament, el 14 de març, han

produït i llançat missatges molt contundents, tant pel que fa a les normes de

comportament durant el confinament com sobre les mesures de seguretat en la represa.

Diu que van vetllar perquè es complís el confinament en la fase més aguda de la crisi

sanitària  i  que després van fer  l’acompanyament i  van donar informació en la  fase de

descompressió fins a arribar a la nova normalitat.

Constata,  però,  que  ara  són  en  una  altra  fase,  en  una  fase  d’advertiment  perquè  les

coses no van com haurien d’anar i hi ha algunes imatges preocupants. Diu que tots han

vist  com  s’ha  relaxat  l’activitat  en  els  espais  públics  i  privats,  amb  barbacoes,  festes

familiars multitudinàries, ocupació massiva de terrasses i places, etc. Indica que al

començament de la pandèmia era un tema que afectava bàsicament la gent gran, que

continua sent la població de més risc per patir els efectes més negatius de la malaltia,

però li  preocupa l’índex de joves  contagiats.  Pensa que cal  fer  entendre  als  joves  que

no són immortals i que, per tant, han de tenir una consciència que a vegades no hi és.

Comenta que als regidors de districte la gent els interpel·la pel carrer. Reconeix que hi

ha una necessitat que aquesta conscienciació vagi acompanyada també, quan

convingui, de les normes de sanció.

Pensa que cal fer una campanya per promoure la convivència, fer aquests controls i

imposar aquestes sancions. Explica que des del 8 de juliol, que va ser quan es va

implantar  l’obligatorietat  de  la  mascareta,  la  Guàrdia  Urbana  ha  fet  una  mitjana

aproximada de 1.700 avisos diaris per no ús o mal ús de la mascareta. Diu que ara cal

tornar-hi a insistir, ja que venen els caps de setmana més crítics de juliol, en què fa

calor i la gent vol fer activitat al carrer. Creu que també cal controlar l’oci, és a dir, cal

fer  un  control  específic  en  els  centres  d’oci  nocturn  i  també  en  els  establiments  de

restauració perquè compleixin les normes d’aforament i manteniment de les distàncies.
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Diu que en això no tan sols hi estan posats, sinó que durant el mateix dia sortiran

ordres de servei molt específiques destinades al proper cap de setmana, que es

perllongaran mentre faci falta per intentar contenir aquesta preocupant situació en què

possiblement, si no es fan les coses bé, es poden veure abocats.

Comenta  que  la  tinència  d’alcaldia  ha  reactivat  el  Centre  de  Coordinació  Municipal.

Indica que en la fase més crítica es reunien pràcticament a diari, però que ara ho feien

un cop la setmana i des del dia anterior van prendre la determinació que es reuniran

dos cops la setmana i les vegades que extraordinàriament faci falta. Apunta que la

gerent de Seguretat i Prevenció està present en el Procicat de la Generalitat, en la Taula

de Protecció Civil, i també està en la Comissió Mixta Ajuntament-Generalitat per fer el

seguiment de l’evolució del tema de la pandèmia.

Conclou que s’hi juguen molt també des del punt de vista econòmic, ja que és un any

perdut des del punt de vista turístic. Diu que si es comparen les imatges de la ciutat

avui dia amb les que es podien tenir un any enrere són molt diferents, i afegeix que una

imatge del Passeig de Gràcia amb gent amb mascaretes no convida a la visita, de la

qual cosa han de ser molt conscients. Però això està a les seves mans, cosa que van dir

durant la fase més aguda de la pandèmia, en què hi havia un tema en què no calien ni

institucions  ni  instruccions,  que  era  l’autodisciplina,  en  alguns  moments  quedant-se  a

casa en la fase més crítica de la pandèmia i després seguint les instruccions de les

autoritats sanitàries pel que fa referència al comportament de tots plegats.

Espera que amb l’ajuda de tots siguin capaços de contenir qualsevol contingència que

es pugui produir i que puguin recuperar al més aviat possible la normalitat.

El  Sr.  SIERRA  agraeix  els  vots  favorables  de  tots  els  grups,  ja  que  s’aprova  la

proposició per unanimitat. Insisteix que no és una qüestió només sancionadora, sinó

també d’advertiment i de conscienciació.

Pensa que la ciutadania ha de ser molt conscient del fet que s’ha perdut la vida de molts

milers de compatriotes,  que molts quan han aconseguit  superar aquesta malaltia s’han

quedat amb unes seqüeles molt greus i que està en la conscienciació de cadascú i en el

fet de ser conscients que es posa en perill la vida de moltes persones o al caire de

l’abisme,  tenint  en  compte  que  hi  ha  milers  de  famílies  que  no  han  tingut  cap  tipus

d’ingrés durant els mesos de confinament perquè no rebien els ERTO o perquè tenien

els seus establiments tancats.

Pensa que com a regidors han de ser capaços de, cada vegada que intervinguin i que es

dirigeixin a la ciutadania, transmetre aquest missatge de conscienciació i de

corresponsabilitat per superar tots junts la pandèmia.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona
pel canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el text següent:

(M1923/1077) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i

Seguretat  i  Prevenció  acorda  l’adopció  de  les  mesures  següents:  1.  La  realització  de

campanyes  municipals  ciutadanes  divulgatives  d’informació  i  de  conscienciació,  tant

en les xarxes socials com a peu de carrer, especialment en llocs públics i concorreguts

com les platges, relatives al correcte ús de les mascaretes, així com del seu correcte

reciclatge  i  rebuig.  2.La  realització  d’inspeccions  intensives  a  la  ciutat  de  Barcelona

per part de la Guàrdia Urbana amb la finalitat de controlar que la població compleixi

amb  la  normativa  que  l’obliga  a  l’ús  de  la  mascareta,  procedint,  en  cas
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a la necessària informació de conscienciació, acompanyant-la de la corresponent

sanció.

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/1065) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i

Seguretat i Prevenció insta el govern municipal a promoure i celebrar, juntament amb

l’acte  laic  previst,  un  acte  confessional  de  record  a  les  víctimes  de  la  Covid-19  amb

representació de les principals religions.

El Sr. BOU comença apuntant la xifra de 28.406 morts a tot Espanya, dels quals

12.617 a Catalunya i 4.268 a Barcelona. Aclareix que això són números oficials, no

reals.  Apunta  que  un  de  cada  tres  decessos  s’ha  produït  a  residències  geriàtriques.

Constata que són dades esfereïdores que no necessiten més detall ni explicacions més

enllà que han suposat un terratrèmol social.

Per això la proposició del Grup del PP és molt senzilla, en el sentit que no necessita

grans explicacions, ja que pensa que es tracta d’una cosa de sentit comú. Comenta que

uns  dies  enrere  la  senyora  alcaldessa  anunciava  la  celebració  d’un  acte  laic  en

commemoració i record de les persones mortes per la COVID-19, del qual, per cert, no

en sap res. No té res a dir sobre aquesta celebració, sinó tot el contrari, però pensa que,

si es vol ser integrador i respectuós amb les creences dels ciutadans, l’ajuntament ha de

promoure un acte de caire religiós amb les diferents confessions presents a la ciutat.

Opina que fer-ho no compromet la laïcitat o aconfessionalitat del Govern o de la

mateixa alcaldessa, sinó que representa el compliment d’un manament com a màxima

representació  de  l’ajuntament  i,  per  tant,  de  tots  els  ciutadans.  Pensa  que  es  tracta

d’acompanyar les persones que han perdut un ésser estimat i està segur que entre totes

elles hi havia persones amb sentiments religiosos.

Recorda que el Govern municipal va crear l’Oficina d’Afers Religiosos, que es defineix

en la  pàgina web municipal  com un servei  de l’Àrea de Drets  de Ciutadania,  Cultura,

Participació i Transparència, que treballa per garantir l’exercici dels drets a la llibertat

religiosa a Barcelona i perquè totes les opcions, de consciència religiosa o no, siguin

reconegudes i respectades i puguin participar amb normalitat en la vida ciutadana.

Destaca que aquests són dos conceptes clau: respecte i participació. Respecte, perquè

tothom, dintre de la seva llibertat individual, pot exercir o no el fet religiós. I

participació, perquè aquest fet constitueix un fenomen a Barcelona, inseparable de la

societat i com a fenomen afecta milers de persones que expressen la seva vida en

funció d’una determinada religió, pensen i hi viuen.

Considera que per part del poder polític respectar el fet religiós i donar-li la veritable

dimensió comunitària no és tan sols respectar nominalment parlant el dret

constitucional a la llibertat religiosa, sinó donar-li una visió comunitària perquè també

representa una manera de comunicar-se socialment de les persones amb sentiments

religiosos.

La Sra. BARÓ entén la voluntat de la proposició del Grup del PP i la posa en valor,

però des del seu punt de vista xoca frontalment amb el concepte de laïcitat que, segons

l’ordenament jurídic nacional, estatal i internacional, ha de guiar l’actuació de totes les

administracions públiques i,  per tant, també l’ajuntament. Avança, doncs, que el Grup

d’ERC hi votarà en contra, principalment per la demanda d’aconfessionalitat d’un acte

organitzat per l’ajuntament.

Li sembla important recordar que la laïcitat consisteix en la separació entre el poder

públic i les confessions religioses i en el fet que les institucions públiques no
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s’identifiquin  amb  cap  opció  religiosa  o  espiritual  ni  tampoc  amb  l’ateisme  ni  amb

l’agnosticisme.  Per  això  la  laïcitat  esdevé  garantia  per  a  la  llibertat  religiosa  i  de

pensament de totes les persones.

Destaca que està posant en valor la laïcitat, i no pas el laïcisme, que seria, en tot cas,

un plantejament  que advocaria  per  la  segregació de l’individu respecte  a  la  influència

religiosa, que tindria un marcat caràcter anticlerical i que xocaria amb un dels

principals pilars de la laïcitat, que és precisament la llibertat de consciència i de credo.

Li sembla que les normes internacionals, les estatals i les nacionals estableixen quatre

principis molt importants que cal tenir en compte des dels poders públics. El primer és

el dret a la llibertat de creença de les persones i de les comunitats i a la seva

manifestació pública, sense cap discriminació ni cap diferència. El segon és la

neutralitat  de l’Estat  i,  per  tant,  de l’Administració pública.  El  tercer  és  la  cooperació

dels poders públics amb les confessions. I el quart és el foment per part dels poders

públics de la convivència social, cultural i religiosa.

Per  tant,  li  sembla  que  s’ha  de  demanar  a  l’Administració  pública  i  a  l’ajuntament  la

concepció  d’actes  en  què  totes  les  creences  i  conviccions,  sense  cap  tipus  de

discriminació, s’hi puguin sentir incloses i se’l puguin fer seu.

D’altra  banda,  vol  afegir  una  reflexió  de  context.  No  sap  si  el  Grup  del  PP  ha  tingut

oportunitat de preguntar o si saben què volen fer diverses organitzacions, federacions i

institucions religioses que participen actualment en el Grup de Treball Estable de

Religions i en el Consell Interreligiós de Catalunya, que són espais de diàleg

interreligiós.

Comenta que el Grup d’ERC ha parlat amb algunes d’elles, amb les que han pogut pel

temps que han tingut, i elles els han traslladat que tenen la voluntat de celebrar un acte

interconviccional en memòria de les víctimes de la COVID-19. Diu que en aquests

moments estan tancant data, que en principi apuntaria cap al setembre.

Indica  que  en  aquests  espais  s’inclou  l’Església  catòlica,  l’Església  evangèlica,

representants  de  la  comunitat  musulmana,  representants  de  l’Església  ortodoxa,

representants de la comunitat jueva, de la comunitat budista, de la comunitat bahá’í, de

la comunitat taoista, de la comunitat hindú i de la comunitat sikh. Informa que ells

mateixos volen organitzar un acte interconviccional i no necessiten la tutela de

l’ajuntament, no la volen, ja que tenen molt clar de quina manera el volen fer i, en tot

cas, evidentment estan oberts al fet que l’ajuntament els ho faciliti.

Per tant,  li  sembla que això és precisament el que s’ha d’exigir a l’ajuntament, aquest

suport i  aquesta facilitació alineada amb la voluntat d’aquest espai interreligiós que ja

s’està movent en aquest sentit.

La Sra. VILA, tot i que entén que al darrere d’aquesta iniciativa hi ha bona fe o bona

voluntat, pensa que erra en el plantejament que fa o fins i tot en el fet de presentar-la

en aquesta Comissió i en aquest marc institucional.

Remarca que a Barcelona i a Catalunya hi ha molts espais de diàleg interreligiós i són

espais  que  no  s’han  de  tutelar  des  de  l’Administració  ni  s’hi  ha  de  tenir  una  actitud

paternalista. Considera que aquesta iniciativa té un punt de paternalisme. Diu que hi ha

espais, com ara el Grup de Treball Estable de les Religions (GTER), que han defensat

sempre les pròpies confessions, les pròpies comunitats i que el diàleg interreligiós l’han

de liderar les mateixes comunitats.

Per tant, pensa que això no hauria de ser competència de l’ajuntament perquè ja hi ha

espais propis de cada una de les religions per fer aquesta feina i, en tot cas, aquesta

iniciativa  ha  de  sortir  de  les  mateixes  comunitats  i  religions  i  no  de  l’ajuntament,

perquè el que es faria és intervenir sobre un espai que és molt propi d’aquestes entitats.
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El Grup de JxCat creu que el que s’ha de fer des de les administracions, en aquest cas

des de l’Ajuntament  de Barcelona,  és  protegir  i  garantir  el  dret  a  la  llibertat  religiosa.

Per  tant,  en  tot  cas,  exigirà  al  Govern  municipal  que  hi  hagi  la  garantia  d’aquesta

llibertat si és que en algun moment a Barcelona aquesta no està garantida. Sí que entén

que, com que el fet religiós és quelcom molt rellevant per a molts barcelonins i

barcelonines i forma part de la seva part espiritual o del seu dia a dia o fins i tot de la

seva connexió i relació amb les seves comunitats, és un element que no es pot obviar,

de  manera  que  hi  ha  d’haver  aquest  acompanyament.  I  per  això  existeix  l’Oficina

d’Afers  Religiosos  (OAR)  i  existeixen  espais  institucionals  en  què  l’ajuntament

institucionalment participa en esdeveniments de caràcter religiós, fet que troba normal

i que ha de formar part del dia a dia de la institució, però en cap cas actuar i fer la feina

o les competències de la societat civil, que ja està organitzada, de manera que ells més

que  ningú  estan  legitimats  per  impulsar  aquest  tipus  d’actes,  en  els  quals,  quan  es

produeixin,  el  Grup de JxCat participarà activament i  els  acompanyaran per,  d’alguna

manera, expressar el dol i compartir-lo amb totes aquestes persones que tenen aquest

fet religiós i espiritual.

El Sr. SIERRA destaca que la pandèmia ha fet créixer determinades desigualtats, ja

que no era el mateix estar confinat en una casa amb jardí i amb unes amplituds que en

un espai petit, i no és el mateix poder fer teletreball des de casa que no tenir ni els

mitjans ni les eines necessàries, ja que la bretxa digital és una realitat a Barcelona.

Tanmateix, constata que la pandèmia ha afectat a tothom igual, a independentistes i a

no independentistes, a gent de dretes i a gent d’esquerres, a rics i a pobres de la mateixa

manera. Creu que aquesta proposició pretén el cap i a la fi fer un reconeixement en una

ciutat  en  què  sempre  s’omplen  la  boca  de  dir  que  és  oberta,  multicultural,  en  què  hi

caben totes les nacionalitats, totes les religions i tots els pensaments, de manera que li

sembla força adequat. Insisteix que la pandèmia ha afectat i s’ha emportat persones de

totes les religions que estan representades en la ciutat de Barcelona. Així doncs, seria

un homenatge a totes aquestes persones que els han deixat i que les mateixes

confessions religioses comparteixen.

Sense  entrar  en  els  conceptes  de  laïcitat  o  d’aconfessionalitat,  que  efectivament

comparteix, malgrat professar una determinada religió, opina que les relacions del

mateix ajuntament han de ser molt properes a la ciutadania, i en un moment en què

s’han  perdut  tants  milers  de  persones  per  aquesta  pandèmia  pensa  que  caldria  fer  un

gest  i  com  en  altres  ocasions  ja  s’ha  fet  a  la  ciutat  celebrar  un  acte  en  record  de  les

víctimes també amb les principals confessions religioses que hi ha a Barcelona.

Per tant, votarà favorablement.

El Sr. VALLS manifesta que ve d’una tradició laica i de separació estricta entre l’Estat

i les confessions, i de respecte del fet de creure o de no creure i de la llibertat de

consciència i de culte.

Comenta que durant la campanya electoral es van expressar tots els caps de llista sobre

aquest tema i va ser un debat interessant sobre tradicions diferents, que ell respecta.

Respectant molt la iniciativa presentada pel Grup del PP, creu que no pertoca a

l’ajuntament ni promoure ni celebrar un acte confessional, de cap confessió ni de totes.

Considera que l’ajuntament ha de respectar totes les confessions i la pràctica religiosa

dels ciutadans de Barcelona, que venen de totes les grans religions monoteistes.

Destaca que respectar és manifestar diferència amb accions i paraules envers algú per

la raó que sigui.

Comenta que el 26 de juliol hi haurà una cerimònia catòlica a la basílica de la Sagrada

Família  dedicada  a  les  víctimes  de  la  pandèmia.  Pensa  que  l’ajuntament  no  ha  de
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promoure ni celebrar aquests actes, però diu que si la iniciativa és de les diferents

confessions  l’ajuntament  ha  de  respectar  activament  amb  accions,  facilitant  i

acompanyant, i si representants d’aquestes religions van a una cerimònia laica, pública,

organitzada  per  l’ajuntament  seran  benvinguts.  Insisteix  que  cal  respectar  el  fet  que

l’ajuntament  no  ha  de  promoure  ni  celebrar  un  acte  de  tipus  confessional,  i  per  això

farà una abstenció.

El  Sr.  GHALI,  abans  d’entrar  a  la  proposició  del  Grup  del  PP,  vol  destacar  que

l’Ajuntament  de  Barcelona  està  organitzant  un  acte  de  comiat  i  homenatge  a  les

persones mortes durant els mesos de pandèmia, però li agradaria, com han fet durant

tota la crisi, compartir abans amb tots els grups el format i els continguts per mantenir

aquest clima de diàleg que s’ha establert els darrers mesos.

Explica que aquest acte està destinat a tota la ciutadania, però especialment a familiars

que no han pogut acomiadar-se dels seus éssers estimats a causa de les restriccions.

Diu que l’acte que es vol celebrar pretén ser acollidor amb totes les persones, amb les

conviccions i cosmovisions que tinguin, respectant totes les formes d’entendre la vida i

la mort. Destaca que cal que en aquests moments el sentiment de comunitat i

acompanyament en el dol sigui inclusiu i reconegui tota la pluralitat.

Tanmateix, indica que els detalls els explicaran primer a tots els presidents dels grups

en les properes hores. Pel que fa a l’acte aconfessional i a la proposta del Grup del PP,

apunta que el marc de referència institucional és el de la laïcitat, i demana que no es

malinterpreti, perquè no és el mateix que el laïcisme. El Govern entén laïcitat no com

l’absència  del  fet  religiós  en  l’espai  públic,  sinó  com  el  marc  de  relacions  segons  el

qual des de la democràcia, la garantia dels drets fonamentals i totes les expressions de

consciència, religioses o no, poden conviure en plena igualtat i respecte. En aquest

marc  els  poders  públics  s’han  de  situar  en  una  posició  de  neutralitat  activa  que  els

permeti facilitar i regular la convivència, garantint un tracte equitatiu de la diversitat.

Informa  que  l’acte  que  es  vol  organitzar  des  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  pretén

copsar l’àmplia sensibilitat de la ciutadania a Barcelona. No volen dividir per creences,

conviccions o opcions de consciència, religiosa o no. Diu que el sentit de l’acte és fer

un homenatge a qui ha marxat i un acompanyament a qui no ha pogut acompanyar ni

acomiadar els seus éssers estimats, creant un espai de cura i reconeixement.

També  vol  destacar  que  des  de  l’Oficina  d’Afers  Religiosos  s’han  posat  en  contacte

amb totes les comunitats religioses i entitats de la ciutat per tal d’informar-los i fer-los

copartícips de l’activitat. Així mateix, vol remarcar que també s’estan prioritzant molt

les famílies de les víctimes degut a les condicions sanitàries, que limiten molt

l’aforament i la capacitat dels espais.

Recorda que el dia 30 de juny també es va celebrar un acte interreligiós amb el grup de

diàleg  AUDIR  i  amb  el  suport  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.  Afegeix  que  s’estan

duent a terme diferents actes i activitats de caràcter més aviat confessional. Per tant,

l’acte  que  es  proposa  d’homenatge  a  les  víctimes  i  morts  durant  la  pandèmia  es

fonamenta en el principi de laïcitat i la interconfessionalitat i no des de la

confessionalitat.

També vol destacar i reconèixer el paper de les entitats i les comunitats religioses

durant la crisi sanitària i social, que han ofert suport material, social i espiritual a molts

veïns i veïnes. Així mateix, vol remarcar la gran tasca dels grups de diàleg interreligiós

i interconfessional de Barcelona, que promouen el coneixement, el reconeixement, el

respecte i la convivència als barris de la ciutat.

El Sr. BOU contesta a la Sra. Baró que no xoca amb la laïcitat, perquè es pot ser laic o

creient. Aclareix que parla d’anar junts.
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Especifica  que  no  s’identifica  amb  cap  religió,  sinó  més  aviat  amb  totes,  que  és

l’important,  perquè,  si  no,  això  no  tindria  gràcia.  Diu  que  els  creients  ja  aniran  a  la

Sagrada Família quan toqui, però remarca que allà estaran tots junts. Pensa que caldria

buscar la neutralitat de totes les opcions, ja que totes han de ser respectades.

Comenta  que la  Sra.  Vila  diu  que no s’hauria  de  proposar  aquesta  qüestió  en  aquesta

Comissió. Es pregunta, doncs, on caldria proposar-ho, atès que aquesta és la Comissió

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

que  potser  ho  farà  a  la  tarda  a  la  Comissió  d’Economia  i  Hisenda,  a  veure  si  se

l’escolten, tot i que en aquesta sessió se l’han escoltat.

Dona les gràcies al Sr. Sierra. Opina que cal unir més, si és possible, els barcelonins,

que és el que pretén la proposta, en una cosa tan essencial com espiritual com la fe,

tant si es té com si no es té. Creu que hauria estat un acte interessant i a favor de

l’ajuntament.

Agraeix  al  Sr.  Valls  les  seves  paraules,  però  aclareix  que  ja  s’ha  fet  un  acte  i

l’ajuntament  d’alguna  manera  el  va  patrocinar  amb  l’ajuda  d’AUDIR  el  30  de  juny.

Recorda que hi havia les entitats aglutinades, totes les persones de diferents tradicions.

Aclareix que no té res en contra dels laics, perquè el laïcisme és una cosa militant, és

una altra qüestió, però la laïcitat és una opció més.

Respon al Sr. Ghali que no vol dividir, sinó que vol unir, com en molts aspectes de la

seva vida. Pensa que els fa grans i feliços a tots anar junts en moments difícils i en

moments durs en un espai en què hi càpiga tothom: tots els creients de totes les

religions, però també tots els laics, uns i altres, amb aquest concepte de llibertat plena.

El Sr. SIERRA aclareix que no és tant pel fons de la proposició, sinó per una qüestió

més  o  menys  d’ordre  i  d’estil.  Diu  que  intentarà  no  enfadar-se  ni  acusar  el  Govern

municipal del que en alguna ocasió els ha acusat en el mandat anterior respecte al

comportament que té amb el poble gitano.

Pregunta si el Sr. Batlle com a president li pot explicar per què les iniciatives que

presenta el Grup de Cs respecte al poble gitano i el nomenament d’una figura per a la

defensa dels seus drets, cultura i interessos són sistemàticament rebutjades en aquesta

Comissió quan la persona que ha intervingut, el Sr. Ghali, és comissionat

d’Interculturalitat.

El Sr. BATLLE respon que els comissionats intervenen en funció de la temàtica que es

tracta. Per tant, qualsevol qüestió que pugui afectar la problemàtica que el Sr. Sierra

exposa i que correspongui a una comissió serà tractada en aquesta Comissió.

Aclareix que els temes que es tracten en aquesta Comissió són debatuts en la Secretaria

General i es fa una divisió dels temes que són estrictament de la competència de la

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

altres poden ser derivats perfectament a qualsevol altra comissió. Diu que el

comissionat hi assistirà quan sigui convidat per part del Govern municipal a participar-

hi en funció de les responsabilitats que tingui, que poden ser transversals en les

diferents comissions del Plenari.

El  Sr.  GHALI  vol  afegir  tota  la  tasca  que  es  desenvolupa  des  de  l’Ajuntament  de

Barcelona per tal de garantir els drets fonamentals i, en aquest sentit, totes les opcions

de consciència religiosa.

Comenta  que  el  Govern  va  impulsar  una  mesura  de  govern  que  intenta  d’alguna

manera  garantir  l’accés  als  equipaments  i  a  la  via  pública  de  totes  les  tradicions  i

confessions que són presents a la ciutat de Barcelona. Constata que hi ha una oficina

única i de referència a escala europea i mundial que intenta garantir aquests drets i
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aquests  principis  fonamentals  de  la  llibertat  de  consciència  i  religió  com  és  l’Oficina

d’Afers Religiosos.

Indica que ja van per la quarta edició de la Nit de les Religions i que s’ha establert com

una activitat preferent dintre del territori espanyol.

Finalment, explica que poc temps enrere els grups de diàleg interconfessional i

interreligiós que estava fomentant l’Ajuntament de Barcelona han rebut una menció en

el Consell d’Europa com a bona pràctica i pràctica de referència. Diu que podria parlar

de moltes altres accions i  altres activitats  i  suports  que dona l’ajuntament per garantir

aquest dret fonamental, però creu que no és el motiu de la compareixença.

Votació favorable de Ciutadans i Partit Popular, desfavorable de Barcelona en Comú,
Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i
l’abstenció de Barcelona pel canvi. REBUTJADA.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

16. – (M1923/1067) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i

Seguretat i Prevenció acorda: Instar el Govern municipal a adoptar un posicionament

clar  i  contundent  contra  l’ocupació  il·legal  d’immobles  i  a  elaborar  un pla  integral  de

prevenció  de  l’ocupació  il·legal  i  de  suport  als  propietaris  i  veïns  afectats  per  les

ocupacions amb finalitats delictives.

El Sr. VALLS comenta que la província de Barcelona acumula 18.850 denúncies

d’ocupacions  il·legals  d’immobles  entre  2013  i  2019,  la  pitjor  dada  de  tot  Espanya.

Indica que els darrers anys, malgrat el procés civil que des de 2018 permet accelerar la

recuperació d’immobles en el cas de persones físiques, l’ocupació s’ha convertit en un

negoci il·legal, gestionat molt sovint per trames mafioses que viuen a costa de famílies

necessitades a les quals enganyen oferint-los ocupar habitatges a canvi de diners.

Afegeix que també és cada cop més habitual el fenomen de les ocupacions que

amaguen finalitats delictives, com en el cas dels narcopisos, fet que provoca

inseguretat en comunitats i barris, cosa de què parlen sovint en aquesta Comissió.

Manifesta que el perill de l’ocupació il·legal ja no es limita a pisos i locals buits, sinó

que ara també afecta propietaris que no hi resideixen permanentment o viatgen amb

freqüència. Diu que aquesta tendència, a la qual es va afegir la preocupació per les

implicacions del Decret llei de la Generalitat de mesures urgents per millorar l’accés a

l’habitatge,  va  determinar  la  publicació  a  finals  de  febrer  d’un  comunicat  titulat  «El

fenomen de l’ocupació il·legal  necessita una solució urgent»,  signat  per la  Cambra de

la Propietat Urbana de Barcelona, l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el

Col·legi  d’Agents  de  la  Propietat  Immobiliària  de  Barcelona  i  Província,  l’Associació

de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya i el Col·legi d’Administradors de

Finques de Barcelona.

Explica que aquestes entitats demanen a les administracions que deixin de mirar cap a

un altre costat davant les denúncies i reclamacions que formulen els ciutadans afectats

i  que  no  afavoreixin  el  fenomen  de  l’ocupació.  Es  queixa  que  precisament  això  és  el

que ha fet pocs dies enrere la segona tinenta d’alcalde, la Sra. Janet Sanz, posicionant-

se a favor de l’ocupació de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera –de la qual van parlar

el  dia  anterior  en  un  altre  context–,  tot  i  que  té  un  ordre  judicial  vigent  de

desallotjament. En les circumstàncies de crisi sanitària i social actuals, diu que la

reclamació resulta encara més oportuna i urgent.

Per aquestes raons proposa instar el Govern municipal a adoptar un posicionament clar

i  contundent  contra  l’ocupació  il·legal  d’immobles  i  elaborar  un  pla  integral  de
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prevenció  de  l’ocupació  il·legal  i  de  suport  als  propietaris  i  veïns  afectats  per  les

ocupacions amb finalitats delictives.

Coneix les conseqüències de la crisi econòmica i social per a certes famílies i coneix

també la demanda molt important que hi ha a Barcelona per a pisos. Per això necessita

una  altra  política  d’habitatge  social,  de  lloguer  ajudat  a  la  ciutat,  però  no  afavorir

l’ocupació il·legal.

El Sr. CORONAS diu que han parlat d’ocupacions a bastament en aquesta Comissió en

d’altres  propostes  d’altres  grups,  i  constata  que  sovint  barregen  coses.  Pensa  que  cal

definir què és una ocupació, però constata que és indefinible perquè hi ha diferents

motius que porten a una ocupació. Indica que pot ser una ocupació d’un habitatge buit

per  fer  activitats  delictives,  com ara  els  narcopisos  del  Raval  i  d’altres  barris;  pot  ser

una ocupació d’un habitatge buit del qual una xarxa organitzada s’aprofita per rellogar i

fer negoci amb persones que necessiten habitatge, que és un altre tipus d’ocupació; pot

ser  una  ocupació  per  una  necessitat  d’habitatge,  perquè  el  dret  de  l’habitatge  està

desatès per les diverses administracions, tant per l’Estat com per la Generalitat com per

l’Ajuntament de Barcelona, malgrat que és constitucional i reconegut en l’article 47 de

la Constitució, o pot ser una ocupació com l’exemple que acaba de posar el Sr. Valls de

la Casa Buenos Aires, que és una ocupació reivindicativa precisament perquè es vol

preservar  un  immoble  que  no  ha  estat  protegit  patrimonialment  per  l’Ajuntament  de

Barcelona,  tot  i  que  hauria  d’estar-ho,  i  que  es  vol  que  es  destini  a  usos  cívics  i

ciutadans.  Conclou,  doncs,  que  hi  ha  molts  tipus  d’ocupacions  i  de  molta  diferent

casuística. Per tant, pensa que no hi pot haver un posicionament únic sobre l’ocupació.

Diu que quan es parla del dret a l’habitatge cal tenir en compte que en els darrers anys

el preu dels lloguers ha pujat 30 vegades en relació amb el preu dels salaris, cosa que

vol  dir  un 3.000% més.  Recorda que s’han rescatat  els  bancs,  que van especular  amb

aquests  habitatges,  però  no  se’ls  ha  exigit  res  a  canvi  i  resulta  que  hi  ha  molts

habitatges buits. Comenta que uns dies enrere va sortir una notícia que l’Ajuntament de

Barcelona  pretén,  aplicant  la  llei,  tirar  endavant  l’expropiació  d’alguns  d’aquests

habitatges, cosa que li sembla molt bé. Però manifesta que, quan es parla del dret a

l’habitatge o d’ocupació, cal tenir molt clar quin és el context,  quina és la casuística i

quin és el motiu. Pensa que barrejar-ho tot en aquest totum revolutum com si qualsevol

ocupació  s’hagués  de  mesurar  sota  el  mateix  estàndard  és  un  error.  Per  aquest  motiu,

votarà en contra de la proposició.

Ara bé,  apunta que si  això s’hagués acotat  als  habitatges en què es cometen activitats

delictives o en què hi ha xarxes organitzades que es beneficien i es lucren a costa de

persones que tenen necessitats d’habitatge possiblement el vot seria diferent. Però, com

que no és el cas, manté el vot en contra.

El  Sr.  MARTÍ  GALBIS  anuncia  que  votarà  a  favor  d’aquesta  proposició  perquè  és

evident que hi ha un problema gravíssim a la ciutat des de fa bastants anys. Apunta

que, tenint en compte l’enunciat, s’està parlant d’ocupació il·legal d’immobles, tot i que

ell  parlaria  d’alguna  cosa  més  que  immobles,  com  ara  locals  comercials,  naus

industrials,  etc.,  ja  que  hi  ha  molta  tipologia  d’espais  ocupats  il·legalment,  però

especialment les ocupacions amb finalitats delictives.

Recorda  que  el  Grup  de  JxCat  ja  ha  dit  en  aquesta  Comissió  i  en  d’altres  que  no  es

poden  barrejar  totes  les  ocupacions  i  que  hi  ha  una  tipologia  d’ocupacions  socials  i

unes altres que són de caràcter delinqüencial, que evidentment tenen naturalesa

diferent,  orígens  diferents  i  se’ls  ha  de  donar  solucions  diferents.  Constata  que  no  es

tracta de les solucions que han de donar en termes generals l’Administració i totes les

administracions, que estan a les beceroles del que cal fer, especialment pel que fa a
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persones  i  famílies  vulnerables,  en  què  els  poders  públics  tenen  l’obligació  de  donar

atenció i fer respectar i complir aquest dret constitucional de què parlava el Sr.

Coronas. Diu que això és una cosa i una altra cosa és la casuística que hi ha, en aquest

cas a Barcelona, de nombroses ocupacions il·legals. Aclareix que ja no parla de

narcopisos, que és el cas més esfereïdor.

No sap si els regidors van veure unes setmanes enrere un programa a TV3 –li sembla

que era un TN migdia, en màxima audiència– en què entrevistaven un matrimoni de la

Barceloneta i explicaven que una banda de delinqüents havien ocupat el seu pis de la

Barceloneta i els havien demanat 3.000 euros per deixar el pis buit i que, si no ho

feien, els posarien una dona i un nen i allà ja no els mouria mai més ningú perquè cap

jutge tindria capacitat o voluntat per treue’ls, de manera que van acabar negociant i van

pagar uns 2.000 euros per tornar a recuperar la seva propietat. Destaca que això és una

cosa que passa centenars de vegades l’any a Barcelona, sense parlar d’altres tipologies

mafioses com les ocupacions en els narcopisos i altres ocupacions anàlogues.

Per  tant,  constata  que  hi  ha  un  problema  i  que  és  evident  que  l’Administració  ha  de

donar solucions, especialment a les persones i famílies vulnerables, però també a les

famílies que tenen un pis, un immoble o un local comercial, uns baixos i no poden fer-

lo servir.

Així doncs, està totalment d’acord a protegir el dret a la propietat i fer complir les lleis.

Pensa que no s’han d’amagar de reconèixer-ho i de demanar-ho.

Considera que aquest Pla integral de prevenció és correcte i que cal, sobretot, donar

assessorament a les persones que es troben en aquesta situació com el matrimoni de

què  parlava  pocs  segons  enrere,  que  s’ha  trobat  en  aquesta  situació  i  que  van  ser

entrevistats en un moment de màxima audiència per TV3.

El Sr. SIERRA diu que saben del que estan parlant i demana que no facin trampes,

perquè  es  tracta  d’okupacions  –amb  k–,  d’okupacions  il·legals  que  fan  la  vida

impossible als veïns de Barcelona, que són les víctimes, i els altres són els delinqüents.

Destaca que cal protegir les víctimes i castigar els delinqüents.

Afegeix  que  estan  parlant  d’okupacions  com  les  que  feia  la  Sra.  Colau,  que  surt  en

vídeos ocupant habitatges i ha fet una ciutat okupa friendly. Pensa que això cal

combatre-ho, també amb ajudes a l’habitatge, amb un parc d’habitatge social,  que per

ara és inexistent a Barcelona.

Considera  que  no  es  pot  contraposar  el  dret  a  l’habitatge  amb  el  dret  a  la  propietat,

perquè qualsevol persona marxa un cap de setmana a veure un familiar i es troba casa

seva okupada. Diu que hi ha persones grans que les han intervingut en un hospital, que

hi han estat dues o tres setmanes i que no han pogut tornar a casa seva perquè la tenen

okupada els delinqüents. Manifesta que es tracta d’aquestes okupacions, de les de la k,

que generen una impossible convivència en els habitatges on entren.

Explica que a ell mateix li han entrat a casa i la Guàrdia Civil ha hagut de treure un

presumpte terrorista de l’Estat islàmic del seu habitatge, del seu edifici.

Per això el Grup de Cs, des del Congrés dels Diputats, planteja una llei per recuperar la

convivència, que és el que es perd quan apareixen aquestes okupacions amb k, no amb

la ena de necessitat, sinó amb k de delinqüents.

Proposa,  doncs,  el  desallotjament exprés,  que qualsevol propietari  d’una comunitat  de

veïns també pugui ser part i denunciar, que es faci un enduriment de les penes i que

dins d’aquesta llei de recuperar la convivència hi hagi ajudes als més desfavorits. Però

pensa que no es poden consentir aquest tipus d’actuacions que arriben a situacions tan

kafkianes com la que deia el Sr. Martí Galbis i com la que ha sortit recentment en els

mitjans de comunicació. Parla d’una persona que té casa seva okupada i que la mateixa
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okupa que té des de 2017 li ha interposat demandes i la denuncia a ella. Manifesta que

cal estar al costat de les víctimes, no dels delinqüents.

Per tant, votarà a favor de la proposta del Grup de Barcelona pel Canvi.

El  Sr.  BOU  diu  que  no  parlarà  d’ell  mateix  perquè  hi  estarien  molta  estona,  perquè

d’ocupacions en sap força, per desgràcia, ja que n’ha tingut 10. Però diu que això no el

mou, sinó el fet de ser regidor i pensar que ha de fer el millor per a Barcelona. Aclareix

que de tema personal ni un.

Comença per dir que el Grup del PP en el seu moment va presentar una proposició,

que el Grup del PSC no va acceptar i Barcelona en Comú tampoc, en què deia una cosa

molt senzilla: que en 24 o 48 hores es tornaria el bé al propietari i, a més, es

penalitzaria. Diu que això donaria una seguretat jurídica espectacular per tornar a

construir i fer coses.

Comenta que a Barcelona s’ha instal·lat una cosa a consciència que és molt perillosa i

que  s’ha  instal·lat  per  culpa,  més  que  de  l’acció,  de  l’omissió  dels  comuns  i  de  la

senyora alcaldessa, ja que un cop de peu a la porta surt de franc i no passa res. Diu que

coneix perfectament la mecànica, ja que senzillament es tracta de trencar el pany,

canviar-lo  ràpidament,  posar  dos  mobles  –una  cadira,  una  taula  i  un  sofà–  i  algú  i

després dir que fa 48 hores que són allà. Indica que en aquests casos la Guàrdia Urbana

i els Mossos d’Esquadra se’n van cap a casa, perquè no poden fer res.

Reconeix que després hi ha la Sareb i pisos que tenen acumulats els bancs. Pensa que

això sí que mereixeria un tractament especial segurament, però insisteix que l’ocupació

és ocupació, és la pèrdua de la propietat. Diu que si parlen de la llibertat com el bé més

preuat que té l’home, si hi ha una imatge clara i material de la llibertat, és la propietat.

Constata que és propietari del vestit jaqueta que porta i que aquesta és la seva llibertat,

perquè, si no, estaria despullat a la sessió.

Considera que la propietat d’un habitatge és la llibertat en imatge material i no pot ser

que algú marxi de casa i es trobi que no pot entrar. Es queixa que això ha passat i

segueix passant.

Recorda  que  de  les  moltes  ocupacions  que  ha  tingut  en  una  s’hi  va  presentar  i  li  van

dir: «Oiga, jefe, pensaba que esto era de un banco.» Així doncs, li va donar uns diners,

li va buscar un pis, amb fiança i tot, i el va col·locar en un altre lloc, perquè ell té la

seva consciència. Pensa que també s’ha de respectar la propietat dels bancs, perquè els

bancs tenen els diners de la gent.

Acaba dient que dona suport a aquesta proposta, però pensa que s’ha fet molt malament

i  s’ha  tramès  molt  malament  un  missatge  d’inseguretat  a  Barcelona  sobretot,  perquè

Barcelona i la província de Barcelona és la que té més ocupacions de tot Espanya.

Per tant, vota a favor del que creu que és un principi de llibertat.

El Sr. BATLLE constata que han començat la sessió amb una mesura de govern

referida  a  l’organització  dels  serveis  d’emergència  i  dient  que  els  límits  temporals

d’aquestes  comissions  fan  que  a  vegades  problemes  complexos  no  es  puguin  tractar

amb la  profunditat  que  s’haurien  de  tractar.  Indica,  però,  que  aquest  és  un  altre  cas  i

que difícilment es pot substanciar un tema com el que ha plantejat el Grup de

Barcelona pel Canvi amb els minuts d’aquesta Comissió. Convida, doncs, els portaveus

a fer un abordatge des del punt de vista de la seguretat, que és una de les vessants de la

problemàtica  de  l’habitatge  que  hi  ha  a  la  ciutat  de  Barcelona.  Proposa  que  l’endemà

mateix mirin les agendes i es reuneixin i parlin amb profunditat d’aquest tema.

Constata  que el  Sr.  Coronas –la  intervenció del  qual  subscriu pràcticament  en la  seva

integritat– ha utilitzat una expressió que ell mateix tenia apuntada per fer-la servir: un

totum revolutum en què s’ha barrejat tot.
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Des del punt de vista de l’àmbit de la seguretat, informa que el fet d’evitar ocupacions

delinqüencials de pisos és una de les seves prioritats i és una prioritat també

conjuntament del treball de la Guàrdia Urbana amb el Cos de Mossos d’Esquadra. Diu

que es remunta a les seves èpoques de director general de la Policia, en què va tractar

amb  la  presidència  de  l’Audiència  Provincial  de  quina  manera  es  podia  fer  una

agilització dels processos de desnonament.

Tanmateix,  constata  que  s’ha  barrejat  tot  i  s’ha  fet  una  proposta  en  què  s’exposen,

mesclat en un sol text, les diferents dimensions de la problemàtica: les ocupacions

il·legals,  la  problemàtica  de  l’habitatge,  la  crítica  a  les  administracions  públiques,  les

demandes legítimes del  sector  i,  per  acabar,  fins  i  tot  es  presenten declaracions d’una

regidora de la casa.

Insisteix que si els portaveus volen tractaran aquest tema en profunditat i amb rigor i

parlaran de la problemàtica delinqüencial. Constata que el Sr. Sierra ha parlat de les

okupacions amb k i les ocupacions amb c, però després no ha distingit les ocupacions

dels narcopisos, que és una problemàtica que afecta la ciutat i que més preocupa el

Govern.

Considera que en una altra Comissió que no és aquesta cal parlar de la problemàtica

general  de  l’habitatge  que  hi  ha  a  la  ciutat  i  també  cal  parlar  de  la  problemàtica  dels

grans tenidors, que permeten que hi hagi ocupacions per la deixadesa absoluta

d’exercir  el  seu  domini  sobre  les  seves  propietats;  dels  fons  voltor,  que  estan  moltes

vegades  al  darrere  també  d’aquestes  ocupacions,  i  dels  desnonaments  que  es

produeixen d’aquestes màfies de què han parlat.

Troba  que  està  claríssima  l’absoluta  comprensió,  el  suport  i  l’ajuda  per  solucionar  el

problema de situacions com les que explicava el Sr. Martí Galbis. I després també les

mesures  legals.  Constata  que  s’ha  presentat  a  la  sessió  un  escrit  absolutament

respectable de l’Associació de Promotors  de Catalunya,  dels  API,  de la  Cambra de la

Propietat i del Col·legi d’Administradors de Finques amb moltes d’aquestes coses que

comparteix.

Comenta que, com a director general de la Policia que va ser, ell mateix havia

participat  amb  el  Col·legi  d’Advocats  en  una  proposició  de  llei  al  Congrés  dels

Diputats per agilitzar també aquests processos i fins i tot recuperar figures que quan

estaven a la Facultat de Dret funcionaven molt bé, com ara l’interdicte de recuperar, ja

que després s’han complicat molt les coses.

Per tant, està d’acord a lluitar contra l’ocupació, però no posant-ho tot en el mateix sac i

fent un debat aprofundit i responsable.

Anuncia que votarà en contra d’aquesta proposició, però reitera que es presta a tenir un

debat  amb  els  diferents  grups  per  veure  de  quina  manera,  en  l’àmbit  de  les

responsabilitats  que  té  l’Àrea  de  Seguretat  de  l’ajuntament,  es  pot  treballar  en  aquest

tema. Diu que els últims mesos ha estat tractant aquests temes amb la Fiscalia per

veure de quina manera es poden evitar aquestes situacions d’abús de gent que es troba

que se’n van de cap de setmana i que quan tornen tenen el pis ocupat, de la senyora que

no té pensió perquè el seu marit era un professional liberal que no havia cotitzat mai i

que la seva pensió li ve pel lloguer del pis, etc. Considera que totes aquestes situacions,

que són situacions sagnants, han de ser tractades, però demana que hi hagi una mirada

més àmplia en aquest tema i poder fer un abordatge que després es pot traduir en

propostes  moltes  d’elles  legislatives,  perquè,  per  exemple,  amb  el  tema  de  les

ocupacions  s’ha  treballat  molt  per  tal  que  el  Congrés  dels  Diputats  legislés  en  la

matèria i no ho ha fet. Pensa que el Congrés dels Diputats és clarament millorable pel

que fa a la seva producció legislativa.

Insisteix  que  si  els  grups  volen  es  poden  veure  la  setmana  següent  o  l’altra  i  poden

crear  una  comissió  que  pugui  fer  aquest  abordatge  en  l’àmbit  estricte  de  la  seguretat.
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Diu  que  les  altres  problemàtiques  referides  al  dret  de  l’habitatge  ja  es  tractaran  a  la

comissió corresponent.

El Sr. VALLS, davant la demanda de rigor del Sr. Batlle, li demana que llegeixi la

seva proposta,  que  és  donar  suport  als  propietaris  i  veïns  –ja  que sempre  s’omplen la

boca  amb  els  veïns–  afectats  per  les  ocupacions  amb  finalitats  delictives.  Considera

que les coses són claríssimes i que no calen minuts per explicar que el Sr. Batlle està

en contra per raons que entén i perquè el Grup del PSC està associat amb un partit que

ha fet de la defensa de l’ocupació un fons de comerç. Torna a dir que el tinent d’alcalde

els demana rigor, tot i que li sembla que aquesta proposta ho planteja molt clar.

Constata que, a més del fet que la política d’habitatge és un fracàs d’aquest ajuntament,

hi ha un problema de model a Espanya i hi ha un problema de lleis i d’habitatge social,

però és un dels fracassos degut a la inseguretat jurídica. Comenta que, a més de la

inseguretat jurídica, també hi ha aquesta política de donar suport a aquest tipus

d’ocupació. Considera que qui ho barreja tot són ells, en no distingir clarament el que

pot  ser  una  ocupació  en  un  marc  d’una  situació  social  del  que  passa  a  la  ciutat  i  que

afecta propietaris que són gent com tothom. Aclareix que no parla dels fons voltor o

dels bancs, sinó de gent que diu que és el seu patrimoni i que pateix aquesta ocupació

il·legal que afecta els barris i els veïns. Pensa que això fa necessària una política clara.

Constata que el Sr. Batlle ha dit molt clarament que no tenen les idees clares i, per tant,

no poden tenir una política clara en aquest tema de l’ocupació.

Per acabar, vol donar les gràcies als grups que han donat suport a aquesta proposta.

El Sr. CORONAS té la sensació que qui no té clara la seva opinió sobre les ocupacions

és  el  Sr.  Valls,  perquè  barreja  activitats  delictives  amb  l’ocupació  de  l’antic  hotel

Buenos Aires, quan no tenen res a veure una cosa amb l’altra.

En tot cas, constata que el Sr. Batlle ha fet referència als grans tenidors. Reconeix que

aquí hi ha un problema i que cal ser exigents amb ells, perquè el banc et dona un

paraigua  quan  fa  sol  i  te  l’arrenca  quan  comença  a  ploure,  que  és  el  que  ha  passat

històricament,  però després es rescaten els bancs i  no se’ls demana res a canvi.  Pensa

que potser ja va sent hora de posar les coses al seu lloc i no sempre carregar sobre el

més feble.

El Sr. SIERRA considera que el Sr. Batlle dona excuses, ja que el Govern sí que té

clars els tipus d’ocupació perquè els ha estat explicant als grups, ja que ha parlat dels

fons voltor, que són indesitjables, i ha parlat de narcopisos.

Pensa  que  la  realitat  és  que  el  tinent  d’alcalde  vota  en  contra  amb  k de Colau i k
d’okupació.

El Sr. BATLLE recorda que ni Colau ni ocupació van amb k. En tot cas, demana una

mica de contenció al Sr. Sierra en la seva expressió perquè a vegades treu un sentiment

que no sap d’on li surt.

Reitera la seva disponibilitat a poder debatre amb profunditat i amb rigor aquest tema.

Constata que novament tornen a barrejar les coses perquè parlen dels posicionaments

ideològics  d’algun  grup  municipal  de  l’ajuntament  i  després  això  ho  barregen  amb el

tema dels narcopisos. Remarca que evidentment que no és el mateix. I, com que no és

el mateix, demana que siguin capaços de diferenciar de quina manera cal fer

l’abordatge d’aquests temes des del punt de vista de la seguretat.

Torna  a  oferir  la  seva  disponibilitat  a  asseure’s  les  hores  que  calguin  per  fixar  una

posició comuna que poden traslladar després a la judicatura, a la Fiscalia i al Congrés

dels Diputats.
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El Sr. VALLS està d’acord amb en Paco, amb k.

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana. REBUTJADA.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

17. – (M1923/1055)  Que  el  Govern  municipal  insti  el  govern  l’Estat  Espanyol  a  traspassar

les competències de la concessió C-1004 per tal que l’Ajuntament de Barcelona pugui

gestionar la totalitat de les llicències i estudiar el canvi en els usos d’alguns d’aquests

espais, així com suspendre la subhasta dels locals.

El Sr. SIERRA vol plantejar una qüestió d’ordre per no consumir temps posteriorment.

Pregunta per què ha entrat aquesta qüestió a la Comissió de Presidència, Drets de

Ciutadania,  Participació  i  Seguretat  i  Prevenció  i  no  a  la  Comissió  d’Ecologia,

Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

El Sr. CORONAS diu que just ho anava a explicar. Comenta que precisament ha

decidit portar aquesta proposta a aquesta Comissió perquè ara ja no és una qüestió

d’urbanisme ni de llicències, sinó que en el punt actual és una qüestió competencial, és

una qüestió de la relació de l’Ajuntament de Barcelona amb el Govern de l’Estat.

Informa  que  gairebé  dos  anys  enrere  el  Grup  d’ERC  i  també  a  petició  dels  veïns  i

veïnes de la Barceloneta i la Vila Olímpica van perseguint la pilota amb aquest tema

de les discoteques del Front Marítim de la Barceloneta. De fet, indica que l’ajuntament

ja havia anunciat a finals del mandat anterior un acord Ajuntament-Estat per fer un

canvi d’usos en un projecte en què participava el CSIC.

Recorda que se’ls havia dit que no hi havia un interlocutor a l’Estat perquè no s’havia

format govern durant molts mesos, però constata que finalment hi ha un govern PSOE-

Podemos, que li quadra bastant amb el que hi ha a Barcelona.

Apunta que en la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del mes

anterior la Sra. Sanz els va dir que estaven treballant en això i que estiguessin

tranquils. Diu que la realitat és que l’Estat ja ha comunicat a l’Ajuntament de Barcelona

la seva intenció de tirar endavant una subhasta per vendre amb dret preferent als

operadors actuals, és a dir, les discoteques acumulades del Front Marítim de la

Barceloneta.

No entén  gaire  l’actitud  del  Govern  ni  el  silenci  del  Grup del  PSC dintre  del  Govern

perquè no s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió encara i no sap si ho faran en aquesta

sessió.  Però  troba  que  aquesta  actitud  és  d’una  condescendència  absoluta  amb  la

decisió del Govern de l’Estat, d’un conformisme absolut i s’atreviria a dir fins i tot que

de submissió a la decisió del Govern espanyol.

Per tant, pensa que, si el Govern actual va dir que venia per canviar-ho tot i resulta que

al final no canvia res, doncs, potser que s’ho facin mirar, perquè el que està en joc és

perpetuar  aquest  model  de  concentració  d’oci  nocturn  que  tants  problemes  dona  als

veïns i veïnes dels barris de la Barceloneta i la Vila Olímpica sine die.

Així doncs, diu que està cansat de titulars i vol solucions, però no el seu grup, sinó els

veïns  i  veïnes.  Pensa  que  el  que  cal  fer  és  instar  el  Govern  de  l’Estat  a  aturar

immediatament aquesta subhasta i a parlar amb l’Ajuntament de Barcelona per tal que
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l’ajuntament pugui decidir què és millor per als seus veïns i veïnes i què és millor per a

la ciutat.

Opina que el Govern de l’Estat i el Ministeri d’Hisenda en concret han d’entendre que

Barcelona  no  pot  ser  una  àrea  d’interès  econòmic  i  que  no  se  subhasta.  Per  tant,

demana que facin la feina que han de fer i, si cal, agafin l’AVE per anar al despatx de

la ministra i no marxar-ne fins que aquest tema estigui solucionat, perquè no es pot

perpetuar  aquest  problema a  la  ciutat  per  tal  que  el  Govern  de  l’Estat,  i  possiblement

algú més, hi acabi fent negoci.

El Sr. MARTÍ GALBIS manté la posició que el Grup de JxCat ha mantingut fins ara

en aquest tema en el debat que ha estat concentrat bàsicament a la Comissió

d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

Destaca  que  hi  ha  hagut  novetats  des  de  l’última  CEUIM  del  mes  de  juny,  en  què

l’escenari era que el Govern municipal deia que estaven en una negociació que pintava

bé  perquè  hi  hagués  aquest  acord  en  forma  de  cessió  per  part  de  l’Estat  d’aquest

domini.  Constata,  però,  que  resulta  que  el  Govern  de  l’Estat,  del  mateix  color  polític

que  el  Govern  municipal,  fins  ara  s’ha  negat  a  atendre  aquesta  petició  i  ha  reiterat  la

seva voluntat de posar a subhasta aquestes concessions.

Considera que en aquest cas es barregen moltes coses, com ara temes legals, i pot estar

d’acord que no cal  que Barcelona sigui  una àrea de rendiment  econòmic,  tot  i  que de

moment  ho  és  i  hi  ha  uns  drets  adquirits  d’una  sèrie  d’operadors  que  no  es  poden

expropiar.

Recorda  que  a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  ell

mateix demanava als membres del Govern que s’asseguessin i negociessin, no tan sols

amb  el  Govern  de  l’Estat,  que  és  el  titular  i  evidentment  principal  protagonista,  sinó

també amb el sector per veure si hi ha un acord perquè hi hagi una oferta, ja que no

accepten l’oferta actual d’oci nocturn, no tan sols els veïns, sinó tampoc una bona part

dels mateixos operadors. Remarca que no volen aquest oci nocturn que porta

problemes  de  tota  índole:  de  seguretat,  d’higiene,  de  drogoaddicció,  de  baralles,  de

màfies, etc. Manifesta que, tanmateix, no tothom actua d’aquesta manera, ja que és una

minoria.

Constata que el Govern de la ciutat està demostrant que és incapaç de negociar, ni amb

els operadors ni amb el Govern del seu color polític.

Recorda  que  en  la  compareixença  dels  companys  del  Grup  d’ERC  parlaven  del

compliment  dels  acords  i  dels  deutes  que  té  l’Estat  amb  Barcelona.  Constata  que  es

tracta d’això. I reitera que són incapaços de negociar ni amb els seus cosins polítics.

Afegeix que el Grup de JxCat no es refia d’aquest Govern. Assenyala que el que està

fent  el  Govern  amb  l’Hermitage,  que  és  un  altre  àmbit  i  un  altre  negociat,  serveix

d’exemple.  No  té  gens  clar  que  el  Govern  municipal  hagi  de  tenir  segons  quines

potestats i segons quines capacitats per després gestionar les coses com les fa en el cas

de  l’Hermitage  i  d’altres.  Considera  que  la  gestió  política  d’aquest  Govern  és  un

desastre.

Per tant, s’abstindrà en aquesta proposició perquè no té clar que el Govern hagi de tenir

capacitat per fer el que fa des del punt de vista legal i perquè creu que la clau està en la

negociació amb els operadors, la majoria dels quals volen reformular aquesta oferta,

tot i que és necessària i pensa que tenen uns drets adquirits preferents, cosa que s’ha de

respectar. Diu que si es vol expropiar s’ha de pagar. Repeteix que no es refia d’aquest

Govern i creu que ho està fent molt malament.
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El Sr. SIERRA li diu al Sr. Coronas que accepten pop com a animal del Front Marítim

i que s’estigui tractant aquest tema en la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,

Participació i Seguretat i Prevenció.

En tot cas, creu que és el Govern d’Espanya qui té ara mateix la paella pel mànec i qui

és  el  ple  titular  d’una  concessió  extingida.  Destaca  que  la  Sra.  Colau  va  tenir

l’oportunitat l’estiu anterior de reclamar aquesta pròrroga. Respecte a per què no la va

reclamar,  diu que perquè comparteix certes inclinacions amb el  Grup d’ERC en el  fet

d’oposar-se  a  tot  tipus  d’empresariat  que  té  a  veure  amb  l’oci  nocturn  i  amb  la

generació  de  moltíssims  milers  d’ocupacions,  i  precisament  per  això  no  va  demanar

aquesta  pròrroga,  pel  fet  d’estar  en  contra  d’aquestes  discoteques  i  en  una  campanya

que  va  encapçalar  la  mateixa  Gala  Pin.  Considera  que  l’ajuntament  hauria  d’haver

sol·licitat aquesta pròrroga.

Pregunta  si  el  Govern  municipal  coneix  les  pretensions  del  Govern  d’Espanya,  si  els

han donat un retorn o han fet una calendarització del que pretenen fer. Diu que són

preguntes que estan en l’aire.

En  tot  cas,  pensa  que  no  es  poden  oblidar  de  la  importància  econòmica  d’aquestes

empreses  d’oci,  de  restauració,  d’hotels,  de  clubs,  casinos  i  guinguetes  que  generen

prop d’uns 3.000 llocs de treball.

D’altra banda, com que hi ha tingut un tracte molt proper i directe, no comparteix amb

el  Grup  d’ERC  que  els  veïns  de  l’entorn  tinguin  un  problema  de  convivència.

Precisament perquè en bona part  d’aquest  entorn no hi  ha sinó el  mar i  espais  en què

s’expulsen  determinades  externalitats  negatives  que  podrien  ser  al  centre  de  la  ciutat

cap a determinats punts de la Barceloneta i del Gòtic, que és un espai en què les

molèsties són menors i on continua havent-hi activitat econòmica. Reitera que són més

de 3.000 llocs de treball.

El Sr. BOU comenta que la llicència dels establiments del Port Olímpic finalitzava el

30 d’abril, però que, a causa de l’emergència sanitària pel coronavirus, es va prorrogar

fins al 31 de maig. Diu que això era el que es va acordar en principi.

Destaca que és un assumpte d’una gran complexitat jurídica. Està convençut que aquest

tema s’ha de pactar amb el Govern de l’Estat, la Generalitat i l’ajuntament. Tanmateix,

creu profundament en el fet que l’ajuntament guanyi competències i s’enforteixi, però

dubta  de  la  gestió  de  l’actual  Govern  municipal  i  de  les  bones  intencions  respecte  al

Front Marítim.

Pensa que han de ser conscients de l’activitat econòmica que es genera des de l’Institut

d’Investigacions Biomèdiques fins a l’espigó de Bac de Roda. Així doncs, el Grup del

PP creu que s’ha de garantir el manteniment dels llocs de treball, tot i que és probable

que  molts  d’aquests  espais  canviïn  d’ús,  i  que  es  respecti  el  dret  adquirit  fent  ús  del

tempteig.

Destaca que hi ha grans professinals. Aclareix que no parla de bars de copes ni llocs

conflictius, de desordres públics, però sí de grans professinals en restauració, històrics

a Barcelona, que no poden desaparèixer perquè hi hagi algú que pagui una mica més,

que puguin fer tempteig i s’ho puguin quedar. Pensa que això és important. Considera

que Barcelona ha de ser una ciutat agraïda en aquest aspecte.

Com que aquest  tema està  sobre  la  taula,  a  l’espera  d’una  autorització  administrativa,

segons el que estableix la Llei de costes i les competències municipals, el Grup del PP

s’abstindrà.

El Sr. VALLS vol recordar que la Llei de costes estableix que pel fet de trobar-se dins

el domini públic qualsevol ocupació, construcció, ús o activitat que es vulgui fer del

domini públic maritimoterrestre està subjecte a autorització, permís o concessió i ha de
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meritar  el  cànon  corresponent  a  favor  de  l’Administració  general  de  l’Estat.  Diu  que

això és el marc i per això s’ha de negociar.

Constata  que,  perquè  no  s’ha  negociat  i  no  s’ha  trobat  una  solució,  l’Administració

general  de l’Estat  ha decidit  fer  una subhasta sobre els  espais  dins de la  concessió C-

1004 per explorar aquestes zones.

Indica que és una decisió que vol respectar els drets adquirits d’uns operadors que fa 30

anys que inverteixen a la zona i que creen llocs de treball.

El Grup de Barcelona pel Canvi pensa que al Front Marítim hi ha d’haver espais d’oci,

ja que Barcelona és una ciutat mediterrània que és estimada per milions de turistes i

visitants de tot el món també per això, no tan sols per la seva cultura, sinó també pel

mar. Constata que tant els turistes com els barcelonins necessiten espais d’oci i el Front

Marítim és una bona ubicació, al costat del mar, allunyada del centre, tenint en compte

que es volia descongestionar el centre.

Afegeix que, a més, va ser un compromís amb el Govern del Grup del PSC ja fa anys,

que marxessin del centre i anessin cap al Front Marítim. Diu que per això hi ha

aquestes  concessions.  Indica  que,  lògicament,  s’ha  de  fer  en  condicions  adequades  i

respectant els veïns, però també procurant que aquesta activitat de serveis que tants

llocs de treball dona es mantingui.

Pensa que el que ha faltat és una doble negociació i un doble compromís: el

compromís amb l’Estat  i  el  compromís amb aquestes empreses.  Diu que per no haver

volgut aquest compromís es troben en aquesta situació. Constata que l’Estat només fa

respectar la llei.

Per aquests motius, votarà en contra de la proposta del Grup d’ERC.

El Sr. MARTÍ GRAU diu que, escoltant-los a tots, té la sensació que hi ha una mica de

confusió sobre el tema que els ocupa, que té sentit que estigui en aquesta Comissió

perquè és una qüestió de caràcter patrimonial, sobretot, més que urbanístic, que ho

haurà de ser en un futur.

Pensa que hi ha una mica de confusió perquè això ja no és domini públic, i

precisament aquest és el problema. Explica que el 2009 es canvia la línia que marca la

zona maritimoterrestre, ja que tot aquest espai estava dins de la zona maritimoterrestre

i en queda fora. Indica que, com que hi havia una concessió, això ha durat 10 anys

més, però que avui dia la concessió està extingida i tot el que hi havia en aquella zona

ha  passat  a  ser  titularitat  de  l’Estat,  però  no  de  domini  públic,  ja  que  si  fos  domini

públic  no  es  podria  subhastar.  Comenta  que  l’Estat  proposa,  doncs,  que  tots  els  béns

que queden desafectats  han de passar  a  ser  propietat  de l’ajuntament,  només amb una

excepció, que són tots aquells elements que generen activitat econòmica, que és el cas

d’aquests locals.

Explica que l’ajuntament ha acceptat l’acord general,  és a dir,  ha acceptat que aquells

elements  que  generen  activitat  econòmica  se’ls  quedi  l’Estat  i  que  tots  els  que  no

generen  activitat  econòmica  –vials,  zones  verdes,  equipaments–  es  traspassin  a

l’ajuntament. Diu que només han posat dues excepcions. Una són les guinguetes de la

banda més de Besòs, en què el Govern municipal li va dir a l’Estat que això ho volien

malgrat que és activitat econòmica perquè és una arquitectura molt lleugera que molt

probablement en el  futur a l’ajuntament li  convindrà en algun moment bellugar-ho de

lloc  o  fins  i  tot  canviar-li  l’ús,  tot  i  que  no  és  la  intenció  actual.  Diu  que  l’Estat  va

acceptar això.

Comenta que hi ha un altre àmbit, que són els locals de davant del centre del CSIC.

Aclareix que no és la intenció municipal acabar amb tota l’activitat econòmica, però en

aquella zona han fet notar dues coses. La primera és que hi ha 8 llicències de discoteca

que ara es podrien revertir, algunes d’elles com a mínim, cosa que és necessària perquè
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la  intensificació  d’aquesta  activitat  en  una  mateixa  zona  genera  problemes  de

conflictivitat. Comenta que en el Port Marítim n’hi ha hagut dos: un, molts anys enrere,

es va resoldre en la zona del Maremagnum, i el segon s’està resolent ara en la zona del

Port Olímpic, just al costat mateix d’on hi ha aquests locals.

Explica  que  el  segon  motiu  és  que  és  un  aprofitament  d’un  vial,  sobretot  el  tros  que

està davant mateix del centre del CSIC. Per tant, li sembla que és absurd que això passi

a titularitat privada, perquè és al costat de mar i poden haver-hi canvis produïts per

l’emergència climàtica en aquella zona que facin que convingui canviar-ne els usos, no

avui dia, sinó al cap de 10, 15 o 25 anys. Així doncs, reitera que li sembla que no és bo

que aquells locals passin a ser propietat privada, com un bé patrimonial.

Informa  que  el  Govern  continua  negociant  amb  l’Estat.  Reconeix  que  l’Estat  va

anunciar  dues  coses:  una,  que  les  guinguetes  sí  que  les  cediria  a  l’ajuntament,  que  és

una molt bona notícia, i dues, que aquestes les trauria a subhasta. Diu que l’ajuntament

s’ha posat en contacte amb Hisenda i ja han fet dues o tres reunions, i de moment creu

que entenen les raons per les quals el Govern municipal explica que la concentració i

el manteniment d’aquella activitat no seria correcte.

Manifesta  que  l’ajuntament  està  negociant  amb  això.  Està  d’acord  amb  el  fet  que  ha

comentat algú que hi ha activitat diferent, com ara restauració, a banda de les

discoteques. Diu que seria molt partidari que allà quedessin usos mixtos, que hi hagués

espais  de  restauració,  espais  d’activitat  econòmica,  però  que  almenys  els  metres

quadrats que estan davant del CSIC també complementessin un eix estratègic bàsic,

que és que el front del litoral tradicionalment a Barcelona ha estat també un pol de

recerca científica. Constata que ho és en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

(PRBB); ho és en la Ciutadella del Coneixement, amb la Universitat Pompeu Fabra, i

ho  és  en  el  CSIC.  Pensa  que  hi  hauria  d’haver  un  increment  d’aquesta  superfície,  de

manera que hi hauria uns usos més mixtos. Espera i desitja que arribaran a convèncer

l’Estat i que aquesta iniciativa arribarà a bon port.

Finalment, anuncia que hi votarà a favor.

El Sr. CORONAS diu que, ja que coincideixen amb el Sr. Martí Grau en aquesta

qüestió,  creu  que  cal  passar  del  desig  a  la  realiat  i  a  l’exigència,  cosa  que  és

responsabilitat del Govern municipal.

Constata que una vegada més no han tornat a sentir cap veu del Grup del PSC sobre

aquesta qüestió, no sap si per incomoditat després del que va veure en el debat que va

organitzar Fecalon en campanya i aquesta diferència d’opinions o no. Però també està

segur que si li pregunta al Sr. Batlle què en pensa, de tenir 8 discoteques juntes a la

Barceloneta, li dirà que això és un disbarat i que, evidentment, això comporta

problemes: problemes de convivència, de seguretat, de venda de drogues, d’explotació

de dones i de prostitució. Remarca que tot això comporta tenir aquestes 8 grans

discoteques juntes a la Barceloneta, per molt que el Sr. Valls faci que no amb el cap.

El sorprèn la xifra de 3.000 llocs de treball. Aclareix que ell no ha parlat dels hotels ni

de les guinguetes, sinó de les 8 discoteques juntes. Pregunta si això dona 3.000 llocs de

treball. El sorprèn que en 8 discoteques treballi la mateixa quantitat de gent que a la

fàbrica de la Nissan. Ironitza sobre el fet de si en aquestes 3.000 persones estan

comptant els venedors de droga i els proxenetes, que és el negoci que hi ha muntat

també al voltant d’això.

Reconeix que hi ha empresaris del món de la nit que són exemplars, però remarca que

n’hi ha d’altres que no i que organitzen festes privades, com la discoteca Opium, en ple

estat  d’alarma,  posant  en  risc  la  salut  pública.  Afegeix  que  n’hi  ha  d’altres  que  es

dediquen a  blanquejar  diners  d’altres  activitats  delictives  amb aquests  locals.  Diu que

això no és així perquè ho digui ell, sinó perquè està més que demostrat.
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Per tant, demana que es diguin les coses clares, i és que en aquest tema hi ha molts

diners  en  joc  i  no  tots  són  nets.  Considera,  doncs,  que  cal  posar-hi  solució  d’una

vegada  perquè  la  ciutat  està  patint  les  conseqüències  d’una  activitat  que  respon  a  un

model de 30 anys enrere i que avui dia és inadmissible. Pensa que no es pot tolerar que

l’Estat subhasti  i  vengui aquests locals i  perpetuï aquest model i  aquest problema a la

ciutat i als veïns i veïnes.

Així doncs, tenint en compte que la dreta clàssica vol abanderar el discurs de la

seguretat a la ciutat, els demana que facin una reflexió, perquè això també és parlar de

seguretat, de prevenció, de convivència i de què fan aquests locals per impedir que es

consumeixin drogues i alcohol en excés en els seus locals. Es queixa que aquests locals

no fan res i que hi ha molts joves de Barcelona i d’altres ciutats que malauradament en

aquests espais poden fer-ho, cosa que és un problema per al futur d’aquests joves, però

també per als veïns i veïnes d’aquests barris.

Per tant, diu que ja s’han acabat les excuses i demana que parlin clar, i és que en aquest

cas hi ha un tema d’un abast econòmic molt important.  Afirma de manera contundent

que mai els interessos econòmics, i menys segons quins interessos econòmics, poden

estar per davant dels veïns i veïnes de la ciutat.

El Sr. SIERRA diu que li sembla especialment greu que es facin acusacions de delictes

com el foment de la prostitució, el blanqueig de capitals o la realització de festes

il·legals i que s’associï a un nom com Fecalon, a més de fer una distinció d’empresaris

que obren bé i empresaris que obren malament.

En tot cas, li vol manifestar al Govern municipal la necessitat que s’investiguin aquest

tipus  d’actituds,  si  són  certes,  perquè  creu  que  la  majoria,  per  no  dir  la  totalitat,

d’empreses i treballadors de l’oci nocturn compleixen amb la legalitat.

Finalment, li fa saber al Sr. Coronas que viu a la ciutat amb més prostíbuls d’Europa i

diu que la majoria són a Sarrià - Sant Gervasi i a les Corts.

El Sr. BOU aclareix que el Grup del PP s’ha abstingut perquè no ho veu clar. Suposa

que de mica en mica aniran veient el camí.

Diu  que  el  que  li  ha  agradat  més  ha  estat  la  idea  que  l’ajuntament  negociï  amb  el

Govern de l’Estat, fer camí i trobar les solucions i que el que hagi de fer un ho faci, i la

resta, que ho faci l’altre. Pensa que el Sr. Martí Grau ho ha explicat molt bé i, per tant,

opina que aquesta ha de ser la solució.

Diu que a partir d’aquí el seu Grup prendrà determinacions.

El Sr. VALLS està d’acord que cal negociar amb l’Estat i amb les empreses, respectant

la llei i els drets d’aquests propietaris.

En  segon  lloc,  pensa  que  s’ha  de  lluitar  sempre  contra  la  prostitució  per  tot  arreu  i

contra el tràfic de droga.

I,  en  tercer  lloc,  considera  que  cal  respectar  aquestes  empreses,  que  s’apliqui  la  llei  i

que es  dediqui  aquesta part  de Barcelona a l’oci,  amb les  regles  del  joc per  a  tothom,

per a l’oci i la cultura, d’una forma general. Pensa que el Govern és inconseqüent, de la

mateixa manera que uns centenars de metres més lluny van contra l’Hermitage, que era

per donar cultura a la ciutat. Destaca la inconseqüència absoluta del Govern respecte

del que ha de ser el Front Marítim de Barcelona.

El  Sr.  MARTÍ  GRAU  creu  que  s’ha  anat  centrant  més  la  qüestió.  De  totes  maneres,

reitera que el Govern municipal està negociant tant amb els promotors com amb el

Govern de l’Estat per trobar una bona solució.
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Diu que si Barcelona ha destacat en alguna cosa és perquè ha aixecat sempre la

bandera  de  la  ciutat  mixta  d’usos,  és  a  dir,  la  mixtura  d’usos  a  qualsevol  lloc,  la  no

especialització. Indica que hi ha moltes ciutats, sobretot els models més americans, en

què les àrees estan especialitzades. Apunta que a les ciutats mediterrànies funcionen

quan  són  mixtes.  Constata  que  en  aquest  cas  hi  ha  una  alta  concentració  d’una  sola

activitat. Diu que no ha estat mai gaire discotequer, però no té res en contra de les

discoteques  i  que  la  gent  balli  i  s’ho  passi  bé  tant  com  puguin.  Però  pensa  que  la

intensificació  d’una  mateixa  activitat  en  un  punt  i  en  el  Front  Marítim,  per  dues

vegades, els ha portat problemes de seguretat molt greus al Port Olímipic i al

Maremagnum. Opina que no pot ser que es consolidi aquesta situació, i considera que

la venda de tots aquests locals seria consolidar aquesta situació per al futur, cosa que

cal evitar.

Està  d’acord  que  s’han  de  respectar  els  drets,  però  recorda  que  les  concessions  estan

exhaurides  i  que  aquests  empresaris  han  recuperat  tota  la  inversió  que  ja  s’havia  fet.

Per tant, creu que s’ha de poder actuar en pro de l’interès general i  sense estar només

escoltant una de les parts, com ha semblat en alguna de les intervencions que hi ha

hagut.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana,  desfavorable de Ciutadans i  Barcelona pel  canvi  i  l’abstenció
de Junts per Catalunya i Partit Popular. APROVADA.

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

18. – (M1923/1085) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i

Seguretat i Prevenció acorda: 1. Instar el Congrés dels Diputats i Diputades a revisar

els privilegis de la Monarquia per garantir la investigació de presumptes fets delictius

vinculats a la mateixa i garantir que no quedin impunes. 2. Traslladar el present acord

a la Presidenta del Congrés dels Diputats i Diputades, als grups polítics del Congrés i

Senat, a la FEMP i a les entitats municipalistes.

El Sr. SERRA anuncia que la proposició que presenta Barcelona en Comú no és un

plebiscit sobre si cal un estat monàrquic o republicà. Sap que en aquesta qüestió cada

regidor té la seva sensibilitat i cada organització política té el seu posicionament propi.

Indica que ell és profundament republicà i pertany a una candidatura també

republicana,  que  creu  que  la  monarquia  és  una  institució  caduca,  impròpia  d’una

democràcia avançada i que cal abolir. Diu que com a ciutadà el que desitja és que ben

aviat  puguin  tenir  un  referèndum  per  decidir  si  el  cap  d’estat  ha  de  ser  elegit

democràticament o no. Però repeteix que aquest no és l’objecte d’aquesta proposició.

Manifesta que el que es planteja amb aquesta proposició és que cal una resposta

contundent  als  gravíssims  fets  que  s’han  publicat  en  els  mitjans  de  comunicació  que

impliquen el rei emèrit en una presumpta xarxa de blanqueig de capitals i de corrupció.

Pensa que cal que tots i cada un d’aquests fets siguin investigats i jutjats, i diu que per

fer-ho cal generar una aliança el més àmplia possible, una aliança regeneradora i per a

la transparència, que trenqui amb el mur de la inviolabilitat de la casa reial. Proposa

crear  aquesta  aliança  a  l’ajuntament,  i  espera  que  les  properes  setmanes,  si  tira

endavant aquesta proposició, pugui arribar també al Congrés dels Diputats.

Comenta que la inviolabilitat del rei és una figura jurídica controvertida que està

subjecta a debat, pensada per protegir els representats públics en tant que membres

d’una institució que representen. Per això creu que aquesta s’ha d’entendre en l’exercici

de les seves funcions i que no es pot estendre als actes de la vida privada.
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Pregunta, doncs, si ha de ser inviolable un càrrec públic que en la seva vida privada

comet un assassinat, per exemple, o un homicidi. Constata que aquest és un debat que

està viu i que no està resolt. Assenyala que els darrers dies han vist posicionaments de

juristes de reconegut prestigi com Martín Pallín, Pérez Royo, també del mateix

magistrat instructor del cas Nóos, que defensen que la inviolabilitat tal com està

recollida  a  la  Constitució  s’ha  de  circumscriure  estrictament  a  les  funcions  públiques,

opinió que difereix del criteri expressat fins ara pel Tribunal Constitucional.

Constata que les darreres setmanes la Fiscalia del Suprem ha obert investigacions per

presumptes delictes comesos pel rei emèrit en relació amb les comissions per fer

arribar l’AVE a la Meca, però que ho circumscriu a partir del 2014, moment en què el

rei ja havia abdicat. Es pregunta, doncs, què passa amb tots aquells presumptes

delictes, totes aquelles informacions que es van coneixent del 2008 al 2014. Es

pregunta si han de quedar impunes. Diu que la Fiscalia suïssa ho té clar i considera que

no hi ha privilegi reial que pugui tapar la comissió de fets delictius desenvolupats en la

vida privada de les funcions del cap d’estat.

En cas que proliferin aquestes causes judicials, es pregunta què passarà a Espanya: es

facilitarà  la  investigació  a  Suïssa  o  s’obstaculitzarà,  s’ampliarà  la  investigació  del

Tribunal  Suprem o es  limitarà  a  l’àmbit  en què el  rei  ja  havia  abdicat.  Considera  que

cal que el Congrés dels Diputats abordi aquest debat i que el poder legislatiu aclareixi

d’una vegada la confusió que envolta la inviolabilitat de la corona i que elimini els seus

privilegis,  i  més  en  un  context  com l’actual,  de  greu  crisi  econòmica  i  social,  en  què

s’exigeix  a  la  ciutadania  el  compliment  de  totes  les  seves  obligacions  legals,

especialment  en  l’àmbit  tributari.  Pensa,  doncs,  que  no  es  poden  negar  a  examinar

proves com les que s’estan evidenciant, acusacions greus de corrupció que afecten les

instàncies més altes de l’Estat.

Recorda que l’any 2011, també enmig d’una crisi, mentre sortien a la llum els delictes

pels quals va ser condemnat Iñaki Urdangarín, Joan Carles de Borbó en el seu discurs

de  Nadal  va  exigir  exemplaritat  a  tots  els  càrrecs  públics  i  va  dir  que  també  s’exigia

exemplaritat a ell mateix. Remarca, doncs, que aquesta exemplaritat és la que avui dia

la ciutadania de tot l’Estat li exigeix a la monarquia, ciutadania que pot ser republicana,

però està convençut que també hi ha ciutadania que es considera monàrquica i que

justament veu que s’està degradant la institució de la corona.

Considera que una cosa és la inviolabilitat i una altra de ben diferent és la impunitat, i

pensa que davant de la corrupció reiterada no hi pot haver cap marge per la impunitat.

La Sra. ALAMANY està convençuda que tots els presents saben que la monarquia

d’Espanya  és  una  institució  antidemocràtica  i  que  és  el  llegat  que  els  va  deixar  la

dictadura franquista, tot i que uns fan veure que no ho saben, però els altres ja fa temps

que diuen que és intolerable que s’accepti que en ple segle XXI algú sigui cap d’estat

pel seu llinatge.

Així mateix, està convençuda que tots els presents saben que la monarquia espanyola

és sinònim de corrupció, perquè ho veuen dia rere dia quan es destapen més situacions

i més casos vinculats a la família Borbó. Diu que la prova més evident de la seva falta

de legitimitat és que no gosen ni demanar al CIS què pensa la gent sobre la monarquia.

Considera que aquesta és la prova més evident de la seva feblesa. Troba inexplicable

que tractin la ciutadania com una mena de menors d’edat a qui no se’ls pot demanar en

quin país volen viure. Es pregunta quina és l’excusa perquè això no es demani a la gent.

Comenta als senyors del Grup del PSC que pot ser que els qui són als despatxos pensin

diferent, però està convençuda que gran part de la seva militància encara se senten

republicans. Pregunta, doncs, per què protegeixen una institució anacrònica, un home

que colava feixos de bitllets via Barajas. Remarca que és això el que es protegeix. Li
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sembla  totalment  contradictori  amb  el  fet  d’autoproclamar-se  el  Govern  més

progressista de l’Estat.

Constata que Barcelona és una ciutat de valors republicans i democràtics, valors que

són antagònics amb la monarquia.  Recorda que l’Ajuntament de Barcelona ha respost

en nombroses ocasions amb aquests valors i ha mostrat el seu rebuig a la monarquia.

Diu  que  ho  va  demostrar  quan  el  2015  va  retirar  el  bust  de  l’exrei  Joan  Carles  I  del

Saló de Plens, i ho va demostrar quan dos anys abans va declarar institucionalment

apostar  per  l’abolició  d’una  institució  caduca  i  antidemocràtica  com  la  monarquia.

Apunta que tot això són iniciatives impulsades i amb el suport dels comuns, que fa

escassament dos anys proposaven abolir la monarquia i defensaven convocar un

referèndum, cosa que en aquesta sessió els ha caigut de la proposició. Constata que, de

fet, els han proposat una esmena igual que la proposta que els comuns van aprovar al

Parlament el 2018 i no s’ha acceptat. Indica que es pot dir, però no es pot fer.

Lamenta que el resum del compromís en aquest ajuntament és que en 5 anys han

passat  d’enviar  a  les  catacumbes  el  retrat  del  monarca  Joan  Carles  I  a  presentar  una

proposició que demana unes reformetes de la monarquia.

Diu  que  el  Grup  d’ERC  ho  té  molt  clar  i  seguirà  fent  camí.  Considera  que  aquesta

proposta és de mínims, però diu que el seu Grup hi donarà suport i que si això serveix

perquè el PSOE es mogui hi donarà suport. Ara bé, espera els comuns també per a les

propostes de màxims, perquè abolir la monarquia no és només un deute històric que

tingui a veure amb la qualitat democràtica, sinó que també és una qüestió de progrés,

un progrés que es demostra fent, no només dient; un progrés on es deixin de blindar els

privilegis d’aquells que viuen en institucions opaques pagades per tots.

Anuncia que ho intentarà per tercera vegada perquè no ha obtingut cap resposta fins

ara del Govern de Barcelona. No entén com el Govern municipal encara no ha

denunciat l’espionatge a un regidor del consistori. Espera a veure si se’n surt amb el Sr.

Serra.

El Sr. MARTÍ GALBIS diu que el Grup de JxCat estava disposat a votar a favor del

text de la proposició inicial i, evidentment, continuen estant disposats a votar

favorablement el text de la transacció, tot i que és un text aigualit, de rebaixes i de

renúncies de Barcelona en Comú respecte a les pretensions inicials, que tampoc no és

que fossin per tirar coets. Per tant, anuncia el seu vot favorable.

Ara bé, es pregunta si Barcelona en Comú és al Govern de l’Estat i si no tenen cap eina

o instrument polític més poderós i més eficaç per arribar als objectius que planteja

aquesta proposició sense haver de passar per una iniciativa a una comissió de

l’Ajuntament de Barcelona. Pregunta si no tenen ministres, si no tenen el BOE o si no

poden  aconseguir  una  majoria  parlamentària  suficient  a  l’Estat,  que  creu  que  si  fan

números la poden tenir per tal que tot això ho puguin aconseguir eficaçment allà on

cal, on hi ha executivitat dels actes.

Remarca que els comuns tenen altres possibilitats per fer la feina que han de fer, i

constata que es tracta d’una situació crítica, ja que no solament hi ha un ex-cap d’estat

amb unes evidències de corrupció molt importants, sinó que és la mateixa institució de

la monarquia i això no acaba només amb el rei emèrit. Considera que la institució és

anacrònica i, a més, ara saben que és corrupta.

Per tant, constata que hi ha poc més a dir. Manifesta que li hauria agradat que en els

moments  en  què  el  Grup  de  JxCat  ha  presentat  iniciatives  al  Plenari  de  l’ajuntament,

com  ara  quan  van  demanar  que  es  revoqués  l’ús  del  Palauet  Albéniz  per  part  de  la

família reial, els haguessin donat suport, perquè es van abstenir, i en altres iniciatives

en què Barcelona en Comú s’ha posat de perfil.  Constata,  però, que ara han de córrer

tots perquè hi ha gent que ha començat a parlar i a dir tot allò que ha vist quan era
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protagonista de la vida del rei emèrit des del punt de vista de les seves infraccions o

dels seus presumptes fets delictius.

Per  tant,  votarà  a  favor  d’aquesta  proposició,  però  opina  que  té  un  recorregut  polític

marginal  i  que  és  innòcua  políticament  parlant,  més  enllà  d’intentar  maquillar

posicions molt tèbies que han defensat els comuns fins ara davant de la monarquia i

davant d’unes evidències tan clares de corrupció generalitzada.

El Sr. SIERRA diu que està sorprès que ara estiguin parlant de transparència i de

regeneració i de traslladar no-sé-què al Congrés dels Diputats, perquè són els mateixos

comuns els que acaben de bloquejar una comissió d’investigació sobre el cas Dina del

vicepresident del Govern espanyol, el Sr. Iglesias, per fets molt greus. Pregunta per

què no fan comparèixer la fiscal general de l’Estat que també era ministra del Govern

de Sánchez perquè doni explicacions de l’actuació de la Fiscalia en aquest cas. També

es pregunta per què el Sr. Ábalos està sortint airós del Delcygate.

Reitera la sorpresa que els comuns estiguin parlant de transparència i de regeneració,

perquè  considera  que  del  que  es  tracta  és  d’un  assetjament  vergonyós  que  està  fent

Podemos, amb la tolerància dels socialistes, a la monarquia. Afegeix que es tracta d’un

assetjament repugnant com el que va fer la Sra. Colau durant el confinament

promovent  cassolades  contra  la  monarquia  quan  s’estaven  morint  milers  de

compatriotes. Pensa que és una perseució ideològica sistemàtica de diversos grups

polítics a la monarquia, i altres que ho aprofiten perquè ja els va bé anar en contra

d’Espanya.

Destaca  que de  l’únic  que no s’ocupen els  comuns és  dels  problemes,  però,  en  canvi,

presenten a la Comissió una proposta que podrien fer perfectament amb els seus socis

d’investidura,  com els  hereus de l’entorn etarra,  que són Bildu,  o  com els  de la  CUP,

que comparteixen també el seu espai antimonàrquic.

En tot  cas,  constata que la conducta del  cap d’estat,  de sa majestat  el  rei  Felip VI,  ha

estat  exemplar  des  que  és  el  rei  d’Espanya.  Recorda  que  fins  i  tot  el  15  de  març  de

2019 va circumscriure la família reial al seu nucli familiar directe i es va desvincular

d’actuacions del seu pare, el rei emèrit, i d’altres membres de la família, a més de fer un

exercici  de  responsabilitat  i  modernització  d’una  institució  que  està  en  molts  altres

països d’Europa.

Afegeix que, a més, això ja està judicialitzat i la Fiscalia ja hi està intervenint. Demana

que es posin d’acord. Pensa que seria tan aberrant criticar una institució com ho hauria

estat criticar la Generalitat pels milers de milions que es va endur el Sr. Pujol. Demana

que no es barregin coses i que es respectin les institucions de l’Estat.

Així doncs, anuncia que hi votarà en contra.

El Sr. BOU diu que ha escoltat amb molta atenció el Sr. Marc Serra, però que no el

podrà convèncer perquè els seus arguments queden tocats per falta de neutralitat.

Insisteix que el regidor Serra no és neutral. Assegura que ell sí que intenta ser-ho.

Reitera que el Sr. Serra no és neutral quan diu que la monarquia és una institució

caduca que cal abolir, cosa que respecta, ja que és republicà.

Explica, però, que les repúbliques a Espanya els han anat molt malament. Aclareix que

ell no és antirepublicà. Recorda que, en la Primera República, Espanya va quedar

destrossada pràcticament i en la segona va tenir un tall de digestió de 280.000 morts.

Manifesta que això li preocupa i per això no és republicà.

Tanmateix, destaca que la Constitució sí que és inviolable i no atorga privilegis, sinó

drets i deures. Constata que el que planteja Barcelona en Comú és un tema resolt

jurídicament. Indica que l’informe dels lletrats de la cambra baixa va considerar que la

inviolabilitat de l’ex-cap d’estat és permanent i, per tant, els seus efectes s’estenen més
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enllà de la seva abdicació el 2014. Afegeix que en aquest informe es diu clarament que

la inviolabilitat i la no responsabilitat provenen de l’article 56.3 de la Constitució, són

absolutes i tenen efectes jurídics permanents.

Comenta que també ha quedat resolt que les Corts no poden controlar la monarquia, ja

que  no  es  troba  entre  les  funcions  que  enumera  l’article  66  de  la  Constitució:  «Las

Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de

los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del

Estado, aprueban los presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las

demás competencias que les atribuya la Constitución.» Constata que del cap de l’Estat

no en diu res. Indica que Espanya no és una república, sinó un regne i per això hi ha un

rei,  que  és  el  cap  de  l’Estat.  Conclou  que  amb  aquesta  iniciativa  el  que  es  pretén  és

atribuir competències que no té al Congrés.

Quant a la imatge del rei, recorda que no està al Saló de Plens, cosa que li sap molt de

greu.  Diu  que  hi  ha  una  sentència  que,  tot  i  haver  estat  objecte  de  recurs,  no  s’ha

complert, i aquesta sentència dictamina que la imatge s’ha d’exposar, cosa que no s’ha

fet,  de  manera  que  s’han  saltat  la  llei.  Pensa  que  això  és  un  mal  exemple  per  als

barcelonins, tenint en compte que és el cap de l’Estat.

El Sr. VALLS, en primer lloc, recorda que la Gran Bretanya, Suècia, Dinamarca,

Noruega, Països Baixos i Bèlgica són democràcies, com ho és Espanya. En segon lloc,

indica que aquests 40 anys que Espanya ha viscut amb una monarquia i amb una

democràcia parlamentària són els millors anys d’Espanya des de fa dos segles, i això és

el llegat de la Constitució del 1978. Entén perfectament que no els agradi a alguns,

perquè és una realitat, cosa que admet com a republicà francès.

En  tercer  lloc,  es  pregunta  si  la  presumpta  corrupció  d’un  home  acaba  amb  la

monarquia, ja que, si no, la corrupció de la família Pujol o el 3% acabarien amb la

Generalitat i amb la democràcia, fet que no seria admissible pels comuns. Pensa,

doncs, que si és aquest debat cal anar alerta amb la manera de plantejar-lo.

Constata  que  tots  els  cap  d’estat  tenen  «privilegis»:  el  president  de  la  República

Francesa i el president dels Estats Units en tenen. Reconeix que quan s’acaba el mandat

pot ser una altra cosa, però no és el que preveu la Constitució espanyola. Està d’acord

que les coses es poden moure, però diu que això ha de ser iniciativa del Govern o de la

casa reial, com han vist les darreres setmanes. Diu que, si és un debat polític d’un partit

que governa a Barcelona i que, a més, governa a Espanya amb el PSOE per molestar el

seu soci o per entrar en un debat sobre el tema república o monarquia per raons

polítiques, això és un altre debat, amb la qual cosa no està d’acord. Pensa que si es fa

un debat general s’ha de fer a les Corts, no a l’Ajuntament de Barcelona.

Per això votarà en contra d’aquesta proposició i  esperaria dels  socialistes a Barcelona

una mica més de claredat i no transaccionar aquest text només per temes de

governabilitat de Barcelona.

El Sr. SERRA diu que amb un minut és impossible contestar totes les interpel·lacions

que  s’han  fet.  Ara  bé,  escoltant  el  debat,  creu  que  el  seu  posicionament  i  el

posicionament que ha expressat no han de ser ni una «perseució ideològica sistemàtica

a la monarquia», que deia el Sr. Sierra, ni tampoc ser tous amb la monarquia i

renunciar als principis, que deien per l’altra banda. Pensa que sovint els debats quan es

porten a la Comissió s’acaben portant a l’extrem, i diu que ell no entrarà en els extrems.

Celebra, doncs, que aquesta proposició s’hagi pogut aprovar en aquesta sessió, dona les

gràcies als grups que han votat favorablement, i espera que tots els grups mantinguin la

seva votació quan això es discuteixi al Congrés dels Diputats.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i desfavorable de Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/1085) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i

Seguretat i Prevenció acorda: 1. Instar al Congrés dels Diputats i Diputades a reformar

l’ordenament jurídic vigent per tal de revisar els aforaments dels càrrecs públics i dels

membres de la família reial i garantir la investigació dels presumptes fets delictius per

evitar que quedessin impunes. 2. Traslladar el present acord a la Presidenta del

Congrés dels Diputats i Diputades, als grups polítics del Congrés i Senat, a la FEMP i

a les entitats municipalistes.

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/1057)  Que  el  Govern  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  presenti,  abans  d’acabar

l’any, un Pla Estratègic o una Mesura de Govern per fer front a la manca de diversitat

en qüestió d’origen migratori en que incorre l’actual composició de llur plantilla i la de

les  entitats  municipals,  per  tal  de  començar  a  avançar  en  l’objectiu  que  la  plantilla

municipal reflecteixi la diversitat existent en la nostra societat.

La  Sra.  BARÓ  recorda  que,  en  la  compareixença  que  va  demanar  el  Grup  d’ERC  al

juny passat per abordar la discriminació existent en la plantilla municipal, la regidora

Ballarín  admetia  que  els  treballadors  d’origen  estranger  representaven  un  0,3%  de  la

plantilla de l’ajuntament.

Diu que si tenen presents les dades de context, i és que la població nascuda a

l’estranger  representa  el  26%  de  la  resident  a  Barcelona  i  que  el  33%  d’aquesta

població està en edat de treballar, tot plegat posa en entredit el principi d’igualtat i de

no discriminació. Tant és així que la setmana anterior el comissionat de Diàleg

Intercultural i Pluralisme Religiós, el Sr. Khalid Ghali, publicava un article en què

qualificava aquest biaix com a assignatura pendent de la Barcelona diversa.

Celebra  la  sintonia  del  Govern  municipal  davant  el  reconeixement  d’aquesta  realitat

indiscutible, però alhora vol expressar també alguns dubtes respecte a com tenen

previst encarar-ho.

En primer lloc, constata que en cap de les respostes de la regidora Ballarín en aquella

compareixença ni  del  comissionat  Ghali  en l’article  citat  anteriorment  s’explicitava la

voluntat  d’abordar la discriminació existent mitjançant un pla estratègic o una mesura

de govern ad hoc. Per això demana amb totes les lletres que hi hagi un compromís

ferm, concret i amb terminis respecte a la voluntat de corregir la discriminació actual.

En segon lloc,  quan el  Grup d’ERC posava d’exemple les bones pràctiques en ciutats

com Viena, recorda que la regidora Ballarín alertava amb bon criteri del fet que l’accés

a  l’ocupació  pública  a  l’Estat  espanyol  és  una  normativa  molt  estricta,  cosa  que  és

certa. Però demana que no oblidin que és una normativa, no és un tret congènit

immutable; per tant, respon a una voluntat i és modificable. Anima, doncs, el Govern

municipal a impulsar les modificacions legislatives amb els seus companys del Govern

de l’Estat.

En tercer lloc, diu que cal tenir en compte que, a part del recorregut que es pot donar

en la contractació de personal laboral per part de les entitats municipals, l’univers a què
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apel·la és el de la població amb background migratori, que inclou persones

naturalitzades i fills de la immigració.

En quart lloc, en cas que acceptin el prec, tem que el Govern opti per una mesura de

govern que posi tota la força en la valoració professional dels coneixements lingüístics

més  enllà  del  català  o  del  castellà  o  que  tingui  com  a  àmbit  d’actuació  principal

l’increment de personal de mediació destinat a determinats tipus de servei, quan el que

cal és un abordatge holístic, que tingui en compte, entre altres coses, el tractament de

la diversitat en el sentit més ampli, l’acció interdepartamental, accions específiques per

publicitar la carrera funcionarial a col·lectius amb orígens migrants, etc.

Remarca que ara es compleixen 10 anys del Pla de Barcelona Interculturalitat.

Comenta que aquest pla havia de corregir aquestes desigualtats. Constata que han

passat 10 anys i sembla que el més calent segueix a l’aigüera.

La Sra. BALLARÍN reconeix que, efectivament, en la compareixença va explicar que

el  Govern entén que la  composició de l’ajuntament no respon a la  diversitat  que té  la

ciutat i també va explicar que hi havia diverses limitacions, diferents factors que

influeixen  en  el  fet  que   l’ajuntament  no  tingui  la  mateixa  diversitat  que  la  ciutat.

Afegeix  que potser  el  més  important  són les  limitacions  legals  a  l’hora  d’accedir  a  la

funció pública que tenen les persones estrangeres que no són originàries de cap estat de

la Unió Europea.

Destaca que,  quan es  compara  amb ajuntaments  d’altres  països  d’Europa,  cal  tenir  en

compte la normativa, però també si tenen personal funcionari o personal laboral,

perquè quan hi ha personal laboral ja van veure que era molt més fàcil que poguessin

ser contractats per les administracions públiques.

Constata que el prec demana un abordatge holístic i una mesura de govern. Anuncia

que es farà un abordatge holístic i dues mesures de govern, perquè, en primer lloc, el

Govern vol abordar aquest tema en la mesura de govern que estan treballant des de

Recursos Humans, des de la part de gestió de les persones de l’organització municipal.

Comenta que aquesta mesura de govern, que té cinc eixos, la presentaran després de

l’estiu,  i  que  dins  dels  cinc  eixos  un  de  principal  és  el  benestar  de  les  persones  que

treballen dins de l’organització. Indica que dins d’aquest objectiu general es recolliran

plans d’usos del temps, projectes de tracte personalitzat al llarg de la vida laboral, pla

de salut física i emocional i també incorporar la diversitat de la ciutat a dins de

l’organització municipal.

Per tant, conclou que es presentarà una primera mesura de govern en què ja s’inclourà

el  compromís  de  recollir  aquesta  diversitat  de  manera  holística  dins  de  l’organització

en recursos humans de l’Ajuntament de Barcelona.

Afegeix que, a més, això es coordinarà amb una segona mesura que està treballant el

comissionat, que és una mesura de govern sobre interculturalitat en què s’aprofitarà el

marc legal per anar introduint tots els perfils en les convocatòries públiques que

puguin  servir  com  a  més  plurals  i  s’introduiran  elements  culturals  i  idiomàtics  per

poder també anar introduint a les ofertes públiques aquest tema.

Finalment, anuncia que treballaran amb la Generalitat de Catalunya perquè alguns

canvis normatius a la contractació pública també venen de la mà de la Generalitat. Diu

que  continuaran  treballant,  com  ja  li  consta  que  s’està  fent,  amb  la  Generalitat  de

Catalunya.

ACCEPTAT

20. – (M1923/1056) Que el govern dediqui un espai propi en format plenari, separat i

independent dels plens ordinaris mensuals, per tal de poder celebrar anualment els
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debats  profunds,  rics  i  participatius  sobre  l’Estat  de  la  Ciutat,  on  hi  tingui  cabuda  la

participació no només dels grups municipals, sinó també i sobretot de les institucions i

entitats que treballen per a la ciutat.

El Sr. ZAÑARTU creu que, independentment del Plenari del darrer dia, és necessari

un  debat  profund  i  seriós  sobre  l’estat  de  la  ciutat,  que  no  s’enllesteixi  amb  una

intervenció de 10 minuts del Govern i una de 5 minuts per a cada grup de l’oposició.

Considera que l’estat de la ciutat a Barcelona mereix debats profunds, complexos, rics i

participatius, a més de dades contrastades, informes estadístics que dibuixin la realitat.

Però també sobretot pensa que cal comptar amb els que interpreten aquesta realitat, és

a dir, cal comptar amb la participació de les institucions, d’entitats o grups d’interès que

representen la ciutat i que treballen per fer una Barcelona millor.

Indica  que  el  prec  parteix  d’un  precedent  a  la  ciutat,  ja  que  el  2016  aquest  mateix

Govern va organitzar un Plenari extraordinari, que ja es feia abans amb l’alcalde Trias,

sobre  l’estat  de  la  ciutat  al  Saló  de  Cent  per  tal  que  es  poguessin  debatre  de  forma

diferencial els plens ordinaris amb més temps i amb la participació de les entitats, que

aleshores sí que van ser-hi convidades. Diu que aleshores tenien clar que calia fer

arribar el debat a la ciutadania, un gest que responia a la voluntat d’obrir-lo als veïns,

entitats, associacions, agents econòmics, culturals i socials de la ciutat.

Es pregunta què ha passat i per què això ja no és així. Per això aclareix que ho

pregunta independentment de l’últim Ple,  de manera que demana que no posin com a

excusa la situació de la COVID-19.

El  Sr.  MARTÍ  GRAU  està  d’acord  amb  algunes  de  les  reflexions  i  amb  el  fet  que

segurament les formes de participació política, de trobar espais diferents per dialogar i

per  analitzar  el  que  passa  a  la  ciutat,  hagin  d’anar  evolucionant  i  adaptant-se  a  les

realitats o dinàmiques diferents, a la participació oberta a les entitats, com han fet en

molts plenaris, quan no s’havia fet fins ara la participació de ciutadans representant la

societat civil com es fa en el debat del Consell de Ciutat.

Tanmateix, pensa que la via no és el prec, ja que hi ha una Junta de Portaveus i hi ha

espais per debatre-ho i discutir-ho. Recorda que ara es modificarà el Reglament

Orgànic Municipal. Conclou, doncs, que hi ha altres espais, perquè no creu que sigui

una qüestió en què que un regidor demani i el Govern disposi, sinó que hi ha d’haver

l’espai  perquè  ho  discuteixin  entre  tots  els  grups  municipals  i  trobin  els  acords  més

amplis possibles perquè tothom consideri que sigui positiu aquell tipus de canvi o de

novetat respecte al debat ciutadà.

El Sr. ZAÑARTU entén que li accepta el prec i diu que ja ho plantejarà a les juntes de

portaveus que siguin necessàries, en què el Grup d’ERC defensarà aquesta posició. Per

tant, diu que tothom estarà content.

ES DONA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/1073) Que l’Ajuntament de Barcelona doti al parc de bombers de Vallvidrera,

parc de bombers de la Vall d’Hebron i parc de bombers de Sant Andreu dels recursos i

personal necessari per tal de dur a terme la campanya d’estiu a Collserola, així com que

es duguin a terme les campanyes adients de desbrossament de la muntanya i la

intensificació de la col·laboració i coordinació amb el Patronat del Parc de Collserola,

els Bombers de la Generalitat i amb les AAVV i entitats naturalistes dels barris de
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muntanya.

El Sr. MARTÍ GALBIS explica que presenta aquest prec en l’àmbit del debat d’aquests

dies sobre les emergències. Constata que ja és plena temporada d’estiu i, com cada any,

agreujat pel canvi climàtic i per una sèrie de fenòmens que incrementen el risc de patir

incendis a tot arreu, però especialment a una zona tan vulnerable com Collserola i els

barris limítrofs de muntanya de diversos districtes que donen a Collserola, vol demanar

que es garanteixi la dotació suficient als parcs de bombers estipulats al prec i que hi

hagi  una  campanya  d’informació  als  veïns,  de  col·laboració  amb  altres  cossos,

especialment dels Bombers de la Generalitat i que hi hagi sobretot un element que és

preventiu i bàsic, que és el desbrossament, és a dir, la neteja del sotabosc i de tota

aquella part de combustible que en aquests moments és una bomba de rellotgeria que

amenaça el pulmó verd de la ciutat, que és la serra de Collserola.

Recorda que fa poc en un programa de TV3, Sense Ficció, els bombers i els mateixos

especialistes del GRAF dels Bombers de la Generalitat van explicar quines

possibilitats  hi  ha  de  risc  d’incendi  de  cinquena  generació,  per  tant,  incendis  massius

que afecten a tot arreu, però especialment a Collserola. Diu que va ser un espectacle

escoltar aquests experts en grans incendis, que no parlaven dels Estats Units o

d’Austràlia, sinó de Collserola.

Per tant, el Grup de JxCat vol demanar la màxima atenció al Govern en aquest sentit.

El Sr. BATLLE explica que, per poder donar una resposta ràpida i eficaç davant de

possibles  incendis,  el  Servei  de  Prevenció  i  Extinció  d’Incendis  i  Salvament  duu  a

terme diverses mesures: entra en funcionament el parc de bombers de Vallvidrera, que

està en funcionament des del 15 de maig; es desplega el dispositiu que estableix tres

zones de cobertura bàsiques a la serra de Collserola, un parc de Vallvidrera amb dos

recorreguts diaris amb vehicles de bomba rural pesada per la zona del cim del Forat del

Vent fins a Santa Creu d’Olorda des del 15 de maig fins al 15 de setembre; el parc de la

Vall d’Hebron i el parc de l’Eixample fan el cobriment diari de la zona de la carretera

de les Aigües, de la carretera de Vallvidrera i els barris de la vessant nord del túnel de

Vallvidrera,  i  el  parc  de  Sant  Andreu  fa  un  recorregut  diari  a  l’entorn  de  la  carretera

Alta de Roquetes de Torre Baró, de la carretera del Cementiri i de Ciutat Meridiana.

Comenta que a la Vall d’Hebron i Sant Andreu es compta amb dos vehicles lleugers i

una bomba rural pesada per sortida forestal.

Explica que en aquestes àrees d’actuació Bombers engega un dispositiu permanent en

què  s’estableixen  reconeixements  i  recorreguts  diaris  programats  per  fer  tasques  de

prevenció, que és reconeixement d’accessos, identificació de camins i comprovació de

l’estat  en  què  es  troben,  revisió  d’hidrants  d’incendi  existents  a  la  zona,  etc.,  i

rereguardes preventives.

Pel que fa a la col·laboració amb altres institucions, indica que estan integrats dins de

la Comissió de l’INFOCAT, estan coordinats amb Bombers de la Generalitat, estan en

contacte amb el parc de Collserola i fan reunions de coordinació setmanals o

quinzenals amb les dues regions d’emergències i les corresponents ADF, agents rurals,

Mossos d’Esquadra, agents de la Diputació i parc de Collserola.

Apunta que de les rutes forestals, quan es troben situacions en què calen actuacions de

netejar  o  desbrossament,  se  n’informa  el  patronat,  el  districte,  Aigües  de  Barcelona  i

els operadors d’Endesa, Telefónica o l’agència que li correspongui.

Comenta que la Guàrdia Urbana, per la seva banda, té cura de Collserola a l’estiu, que

augmenta el patrullatge en els barris de muntanya a través de les unitats territorials de

Sarrià - Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris, amb les funcions que la Guàrdia

Urbana ha de fer respecte al control de tot això.
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En relació amb el contingut concret del text del prec, en què diu «atès que aquest any

es preveu un alt risc d’incendis», respon que això no és del tot cert, perquè aquest any

el risc no és destacable de moment, i serà sense risc si va plovent una mica.

Pel que fa al fet que és una àrea on es van produint cada any més incidents amb foc,

indica que els darrers anys ha estat oscil·lant: hi ha hagut anys en què hi ha hagut més

incendis  i  anys  en  què  n’hi  ha  hagut  menys.  Remarca,  però,  que  porten  una  sèrie

bastant bona en relació amb la que hi havia hagut en períodes anteriors.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

22. – (M1923/1064) Que el govern municipal iniciï de manera immediata els tràmits per a

l´aprovació del nou Reglament de Participació que reculli les modificacions legals que

van provocar la seva declaració de nul·litat.

El Sr. BOU indica que el nou Reglament de Participació va ser anul·lat pel Tribunal

Superior  de  Justícia  de  Catalunya.  Explica  que  l’anul·lació  va  ser  deguda  al  seu

caràcter de reglament, és a dir, a una qüestió tecnicojurídica, si bé els motius que van

suscitar aquella anul·lació tenen un caràcter molt limitat. Comenta que l’ajuntament va

presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem que està pendent de

resolució.

Indica que a finals de l’any anterior, des de la Regidoria de Participació, es va informar

sobre la intenció del Govern de presentar un nou Reglament de Participació, a la vista

del consens que havia generat l’aprovació del reglament,  que es limitaria a incorporar

únicament les deficiències posades de manifest per les dues sentències del Tribunal

Superior  de  Justícia  que  l’afecten.  Diu  que  d’aquesta  manera  es  podria  tenir  un

reglament plenament vigent sense esperar els avatars de la sentència del Tribunal

Suprem. Comenta que alguns dels tràmits d’aquesta nova aprovació s’haurien d’haver

realitzat, segons els terminis establerts pel Govern, abans que finalitzés el mes de juliol.

Constata que no han rebut cap comunicació més, i per això demana que el Govern

municipal iniciï de manera immediata els tràmits per a l’aprovació del nou Reglament

de Participació, que recullin les modificacions legals que van provocar-ne la declaració

de nul·litat.

El  Sr.  SERRA  agraeix  l’interès  del  Sr.  Bou  per  la  participació  i  per  l’estat  del

reglament, però diu que no es poden iniciar uns tràmits que ja es van iniciar al febrer

passat. Comenta que es va publicar al web de Transparència la proposta de redactat del

reglament,  es  va  iniciar  el  període  de  consulta  pública  i  s’ha  iniciat  el  procés

participatiu previ a la modificació del reglament, tal com els obliga el marc legal.

Constata que, entremig, hi ha hagut una crisi sanitària gravíssima, de manera que és

molt complicat tirar endavant aquest procés participatiu i el deixaran per a després de

setembre. Però remarca que la voluntat del Govern, tal com li van expressar en la

reunió mantinguda amb el Grup del PP al regidor Óscar Ramírez, és portar l’aprovació

del Reglament de Participació.

Li agrada que es porti aquest tema perquè li consta que el mandat passat la regidora

Esteller  va tenir  un paper molt  actiu en la redacció i  en el  procés d’aquest  Reglament

de Participació i li agradaria comptar amb els regidors del Grup del PP en el futur

Reglament de Participació Ciutadana, perquè la participació ciutadana i aquest

reglament no són una eina del Govern, sinó de la ciutat, que cal preservar i tractar de
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mantenir al màxim la seguretat jurídica, que és el que els importa, i que la ciutadania

pugui participar en les millors condicions possibles.

Finalment, diu que no pot acceptar el prec perquè ja s’ha iniciat el tràmit.

El Sr. BOU diu que ho entén i es compromet a ser-hi, perquè el Grup del PP sempre

que pot col·laborar ho fa, amb el seu criteri, evidentment, i amb la seva petita

ideologia, ja que el seu grup és molt pragmàtic, més que altra cosa, perquè creuen que

això funciona per a tothom.

NO ACCEPTAT

Preguntesd)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

23. – (M1923/1083) Quin va ser el contingut de la reunió del dia 22 de juny del 2020 entre

la Tercera Tinenta d’Alcaldia, Laia Bonet,  i  el Director General de Drets Animals del

Gobierno de España, Sergio García?

El Sr. MARTÍ GALBIS diu que va tenir notícia d’una reunió el 22 de juny de la tinenta

d’alcalde Laia Bonet amb el nou director general de Drets dels Animals del Govern de

l’Estat. Li consta que és una direcció general nova i, per tant, que celebren tots els que

creuen en les polítiques públiques de benestar animal i de tirar endavant tot el que els

queda per fer, que és molta feina, especialment a Barcelona, però també fora de

Barcelona.

Tot i que alguna cosa s’ha explicat en el si del Consell Municipal de Convivència, amb

la  resta  d’entitats  protectores  i  animalistes,  li  agradaria  conèixer  quins  són  els

principals temes tractats a títol de resum en aquesta reunió i sobretot si hi ha algun

compromís o algun objectiu concret de col·laboració que es pugui plasmar ben aviat.

La Sra. BONET diu, en to de broma, que li agrada que li faci aquesta pregunta. Està

encantada  d’explicar  amb  total  transparència  les  reunions  que  fan  i  sobretot,  encara

més, si impliquen avenços en les polítiques de benestar animal, un interès que li consta

que comparteix amb el Sr. Martí Galbis.

En aquest cas, informa que la reunió amb el nou director general de Drets dels

Animals,  una  direcció  de  nova  creació,  al  Govern  de  l’Estat,  que  depèn  de  la

Vicepresidència Segona de Drets Socials i Agenda 2030, va ser el 22 de juny, amb

motiu de la visita a Barcelona del Sr. García Torres, que és el director general. Explica

que ell  hi  anava per  una campanya de  sensibilització  sobre  l’abandonament  zero,  que

estan impulsant des de la direcció general, i va voler aprofitar aquesta visita –perquè ja

havien  entrat  en  contacte  des  del  seu  nomenament–  per  poder-se  veure  al  més  aviat

possible i planificar una reunió presencial.

Explica que el director general els va traslladar la voluntat de veure les entitats, que és

el que van comentar en el Consell Municipal de Convivència, i també poder

intercanviar propostes i inquietuds amb elles i visitar els equipaments on la ciutat té

cura dels animals que es troben sota custòdia de l’ajuntament, i així ho van fer.

Informa que la reunió va servir sobretot per establir futures línies de treball i apunta

que l’ajuntament es va posar a la seva disposició per col·laborar en els projectes que ell

els va explicar que estaven començant a treballar. Molt sintèticament, vol destacar el

Projecte de llei de benestar animal, que té per objectiu la garantia de la informació

veraç i la traçabilitat dels animals de companyia mitjançant un document
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d’identificació dels animals, un DNI animal, ja que és una mesura que creu que podria

ser beneficiosa i que els permetria un disseny més acurat de les polítiques públiques.

Afegeix que també li van poder explicar els procediments sancionadors que han estat

treballant  des  de  l’ajuntament  i  que  han  tramitat  per  presumptes  delictes  de

maltractament animal i de comerç il·lícit i que creen jurisprudència en l’àmbit estatal i

als quals s’ha arribat gràcies, també i sobretot, a la feina feta per les entitats a la ciutat,

els treballadors de l’OPAB i les eines jurídiques de què disposen.

Finalment, acaba dient que també van poder posar en valor l’ordenança que serveix per

pujar estàndards, i diu que ells justament es van referir a aquest exemple i que també

ho tindrien molt en compte en les altres dues modificacions que els va citar: una

modificació de normativa de nuclis zoològics, que està treballant amb Agricultura, i la

modificació de la llei dels GPP en la línia de no estigmatitzar.

Es compromet a seguir-hi treballant i diu que estarà encantada de parlar-ne amb més

calma.

El Sr. MARTÍ GALBIS dona les gràcies a la Sra. Bonet per la informació. Anuncia

que només vol dir una cosa des del punt de vista de l’anàlisi política.

Com que ja fa anys que es parla a escala estatal de fer lleis sobre protecció animal,

indica que a vegades hi ha hagut la temptació de fer lleis de bases, lleis marc de

cooperació,  etc.  Per  tant,  amb  el  benentès  que  estan  d’acord  amb  el  fet  que  han

d’avançar  i  col·laborar  i  s’han  d’inspirar  mútuament  en  moltes  coses  que  cal  fer,

demana que des de l’Ajuntament de Barcelona es vagi amb molt de compte, també amb

el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya –perquè no és un tema només

del  Govern municipal–,  a  l’hora  de  treballar  en positiu  per  evitar  que futurs  projectes

de llei de benestar animal siguin laminadors de les competències autònomiques en

relació amb aquest tema. Aclareix que ho diu perquè s’ha de sumar, però caldria evitar

que algunes temptacions històriques es reprodueixin.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

24. – (M1923/1074)  Creu  el  responsable  de  Seguretat  i  Prevenció  de  l’Ajuntament  de

Barcelona que ha millorat la seguretat dels ciutadans en l’últim any?

El Sr. SIERRA, tenint en compte que el Sr. Batlle fa pràcticament un any que és al

capdavant de la responsabilitat de la seguretat de la ciutat de Barcelona com a tinent

d’alcalde  de  Seguretat  i  Prevenció,  ateses  les  declaracions  del  tinent  d’alcalde  en  la

primera sessió de setembre del 2019, la primera del mandat, en què deia que no faria

miracles però que es notaria en un any la millora de la seguretat a Barcelona, vistos els

compromisos  de  la  Sra.  Colau  i  el  reconeixement  d’errors  sobre  les  polítiques  de

seguretat  que  s’havien  dut  a  terme  en  el  mandat  anterior,  i  sent  conscient  que  el

Sr. Batlle té dos minuts i mig, diu que li agradaria que fes una valoració de la situació

de la inseguretat i les qüestions de seguretat a Barcelona, tenint en compte també el

període de pandèmia, que ha patit una modificació respecte als índexs i a l’evolució.

El Sr. BATLLE remarca que en dos minuts i mig no farà un balanç sobre temes de

seguretat. Anuncia que a finals de juliol hi ha una reunió de la Junta Local de Seguretat

en què donaran compte puntual de l’evolució de la seguretat a la ciutat de Barcelona.

Recorda que, efectivament, ja va anunciar que no esperessin miracles, perquè en

polítiques  de  seguretat  no  hi  ha  cosa  pitjor  que  l’autocomplaença.  Però  indica  que  sí

 



CCM 8/20 Presidencia 84/88

que es va comprometre a no escatimar hores de feina i de compromís, i creu que en

aquest sentit ha complert la promesa que va fer en aquell moment.

D’una banda, informa que s’han incrementat els recursos humans. A més, apunta que a

finals del mes de setembre hi va haver una incorporació de gairebé 300 mossos

d’esquadra  més  120  guàrdies  urbans.  Assenyala  que  a  finals  de  juliol  s’incorporaran

200 nous agents de la Guàrdia Urbana.

D’altra  banda,  comenta  que  s’ha  millorat  la  col·laboració  amb  el  Cos  de  Mossos

d’Esquadra, amb la Fiscalia i amb la judicatura, i s’ha fet una reestructuració important

de la prefectura del cos i també una modernització d’aquesta mateixa prefectura. Creu

que a poc a poc els resultats es van veient.

Indica que en el segon semestre de l’any anterior també hi va haver un punt d’inflexió

respecte  a  l’activitat  delictiva.  Diu  que  no  dirà  res  del  primer  semestre  d’aquest  any

perquè hi ha hagut la pandèmia. Insisteix, però, que el segon semestre del 2019 hi va

haver una disminució de la tipologia delictiva que afectava més, que era el tema dels

furts.

Informa que ha demanat ja les dades del primer mes de la nova normalitat, i diu que

aquests sí que podrien ser comparatius, entre el mes de juny del 2019 i el mes de juny

del 2020.

Constata que les tipologies més freqüents han disminuït totes excepte una, els delictes

contra la salut pública, però indica que han disminuït en un 45,5% els furts, un 68,5%

els robatoris amb violència i intimidació, un 33% els robatoris amb força, un 26% els

robatoris  amb força a  l’interior  de vehicles  i  manifesta  que,  efectivament,  hi  ha hagut

un augment del 36,2% dels delictes contra la salut pública.

Repeteix que no hi ha gens d’autocomplaença, sinó un seguiment diari d’aquest tema i

molt de treball i molta dedicació.

Aprofita per agrair la feina que s’està fent des de la prefectura i el conjunt del Cos de la

Guàrdia Urbana, i molt especialment en aquests difícils mesos de la pandèmia.

El Sr. SIERRA diu que únicament li farà una correcció: en la campanya electoral de

l’any anterior el nombre de guàrdies urbans exactes que hi havia eren 2.972. Indica que

quan el Sr. Batlle parla de 300 nous mossos d’esquadra no ho posa en dubte, ja que hi

ha hagut un desplegament i, efectivament, hi ha nous mossos d’esquadra. Però, pel que

fa als 125 guàrdies urbans més o els 250 que diu que s’incorporaran després de passar

per l’escola, creu que hauria de parlar amb una mica més de rigor i que quan es digui

que n’hi ha de nous efectivament siguin nous i que no sigui cobrir les reposicions dels

guàrdies urbans que s’han anat jubilant.

Finalment, dona les gràcies al regidor Batlle per la seva resposta.

El Sr. BATLLE respon que, en tot cas, seran nous.

ES DONA PER TRACTADA

25. – (M1923/1075) Quantes inspeccions ha portat a terme la Guàrdia Urbana de Barcelona,

quantes sancions ha imposat per incomplir les obligacions derivades de l’estat d’alarma

i quantes d’aquestes per realitzar festes en l’espai públic?

El Sr. SIERRA, com que està preocupat pels rebrots de contagis de la pandèmia de la

COVID-19,  vol  saber quantes inspeccions s’han portat  a  terme per part  de la  Guàrdia

Urbana  i  quantes  sancions  s’han  imposat  per  incompliments  de  les  obligacions

derivades de l’estat d’alarma i també de les altres obligacions derivades de l’observança

de les fases de desescalada.
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El Sr. BATLLE anuncia que li donarà les xifres estadístiques purament, sense fer una

valoració aprofundida del contingut de les activitats que ha dut a terme la Guàrdia

Urbana, que ha tingut aquesta funció bàsica de mantenir el control del confinament

durant la fase crítica i després l’acompanyament i informació en la fase posterior.

Informa que el nombre de denúncies administratives ha estat de 30.529 i que en total

es van fer també 124.979 advertiments a persones, es van identificar 53.196 persones i

es van interposar aquestes 30.529 denúncies. Comenta que això va ser en els mesos

crítics i bàsicament per haver incomplert les normes de confinament.

Indica que en la fase següent això va baixar molt perquè van entendre que la funció per

part de la Guàrdia Urbana era d’acompanyament a la ciutadania en la fase següent.

Respecte dels locals, explica que el dia 15 de març és el dia que van fer més

advertiments i que després va anar descendint en correlació amb el major compliment

per part de la ciutadania.

Apunta que en total, entre el 15 de març i el 18 de juny, es van fer 1.318 advertiments i

en els locals es van posar 182 denúncies.

Respecte  a  les  molèsties  en  espais  públics,  informa  que  s’han  efectuat  un  total  de

4.473 denúncies per molèsties a l’espai públic durant el primer semestre de l’any 2020

i,  d’aquestes,  2.070  denúncies  corresponen  als  mesos  de  març  a  juny.  Recorda  que

l’any anterior se n’havien fet un total de 5.885, un 24% més que el 2020. Constata que

ara,  amb el  tema  de  la  nova  normalitat  o  el  tema  de  la  represa,  les  denúncies  s’estan

incrementant  com a  conseqüència  dels  mesos  que  s’ha  passat  la  gent  en  silenci,  i  les

molèsties  que  ara  es  produeixen  en  l’espai  públic  obliguen  a  una  intervenció  més

continuada per part de la Guàrdia Urbana.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

26. – (M1923/1066) Quin és el capteniment del govern municipal respecte als talls

provocats a l’avinguda Meridiana, i quines són les mesures de seguretat realitzades per

la Guàrdia Urbana i les properes previstes per evitar els talls de circulació en aquesta

avinguda?

El Sr. BOU constata que, malgrat que els talls de la Meridiana van quedar interromputs

per la pandèmia, la desescalada ha permès que un grup de manifestants hagin reprès

les protestes durant tres dies la setmana: dilluns, dimecres i divendres. Indica que fins i

tot el 3 de juliol a alguns manifestants els va semblar poc interrompre la circulació i

se’ls va ocórrer iniciar una foguera en una de les vies principals de la ciutat, fet que va

provocar la intervenció dels Mossos d’Esquadra passades les 10 de la nit.

Indica que veïns i comerciants han tornat a manifestar el descontentament pels talls a

la Meridiana, molt més en aquests moments en què la pandèmia ha deixat seriosament

afectat el sector del comerç.

Considera  que  l’ajuntament  no  pot  permetre  aquest  tipus  d’accions,  sobretot  quan  és

l’encarregat  del  correcte  funcionament  de  la  mobilitat,  mentre  que  a  la  Generalitat  li

competeix el manteniment de l’ordre públic.

Recorda que el Grup del PP ja ho ha presentat diverses vegades i té la sensació que ho

repeteix contínuament, això de la Meridiana, cosa que li sap molt de greu, però diu que

cada dia passa per allà. Comenta que el seu grup ha demanat diverses vegades al

Govern que prengui les mesures necessàries per tal que no es produeixin talls en noves

artèries  principals  de  la  ciutat,  com  l’avinguda  Meridiana,  que  connecta  directament
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amb la C-58, amb la C-33, és a dir, amb la resta de la Catalunya Nord i de tot Europa.

Conclou, doncs, que és la sortida nord de Barcelona i lamenta que a vegades 20 o 30

persones ho col·lapsen. Troba que és una cosa increïble i que si algun polític pensa que

això li pot sortir de franc o guanyar-hi està convençut que no, ja que això perjudica a

tothom, i com més responsabilitat de govern, més perjudica.

Comenta que la Fiscalia ha reclamat al departament les accions que ha implementat

per frenar aquesta protesta, i l’alcaldessa ha manifestat que buscaran un lloc alternatiu

per als manifestants.

Per això torna a preguntar al Govern municipal quina postura té respecte a aquests

talls, quines mesures de seguretat s’han dut a terme per part de la Guàrdia Urbana i si

tenen previst realitzar alguna actuació per evitar aquests talls de la Meridiana.

El Sr. BATLLE diu que el Sr. Bou coneix perfectament quin ha estat el posicionament

del Govern municipal perquè han tingut ocasió de comentar-ho fins i tot en privat.

Manifesta que el Govern ha reiterat en diferents ocasions la seva oposició en relació

amb  la  permissivitat  per  part  del  Departament  d’Interior  en  aquesta  concentració  que

afecta de manera molt negativa ciutadans de Barcelona i els veïns i comerciants de la

zona.

Comenta que, cada cop que arriba una sol·licitud dels convocants del tall a Interior per

fer aquesta manifestació, Interior demana a la Guàrdia Urbana un informe preceptiu i

cada  cop  la  Guàrdia  Urbana  ha  fet  un  informe  negatiu  per  l’impacte  que  té  el  tall  de

trànsit. Per això es dona la possibilitat de poder realitzar la concentració en un espai

que no afecti el trànsit. Diu que l’objectiu és sempre fer compatible el dret a la ciutat i

la mobilitat i el dret a la protesta.

Així mateix, indica que, malgrat l’informe negatiu, Interior sempre ha acabat donant la

seva conformitat al·legant el dret superior del dret a la manifestació. En aquestes

circumstàncies la funció de la Guàrdia Urbana és evitar el col·lapse del sistema de

trànsit  i  evitar  sobretot  que  hi  hagi  problemes  de  convivència  i  d’enfrontament  entre

veïns i manifestants, que era la responsabilitat màxima que té l’ajuntament.

Comparteix el neguit i la inquietud dels comerciants de la zona, perquè amb el

parèntesi  del  període  de  confinament  aquestes  manifestacions  s’han  produït  des  de

mitjans d’octubre. Creu que és una situació que s’hauria de reconduir probablement en

la línia del que ha proposat la mateixa alcaldessa de buscar espais alternatius.

Comenta  que  durant  molts  dies  l’ajuntament  ha  denunciat  que,  a  més,  aquestes

manifestacions no eren ni tan sols comunicades, per tant, incomplien tot el que fa

referència a la regulació del dret de manifestació. Diu que la Guàrdia Urbana ha fet

constar sempre que una determinada manifestació no ha estat comunicada, de manera

que ha demanat que s’aixequessin les actes corresponents.

El Sr. BOU diu que la gent està avorrida i amb una imatge de Barcelona penosa.

Comenta que ell ha estat allà present. Pregunta si és tan difícil que els Mossos

d’Esquadra, si és il·legal, posin els manifestants a la vorera amb afecte i amor i que els

cotxes puguin continuar, ja que hi ha gent que venen de treballar tot el dia i que han

d’anar cap al Vallès i estan allà emprenyats com mones. Diu que un dia s’agafaran allà.

No entén, doncs, per què això no s’evita.

El Sr. BATLLE diu que ja ha explicat el posicionament del Govern municipal.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
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27. – (M1923/1069) Quines raons expliquen les diferències en casos per districtes? Hi ha

informació sobre el nombre de proves PCR fetes diàriament o setmanalment per

districtes? La supervisió del compliment de les mesures de seguretat, és homogènia?

RETIRADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

28. – (M1923/1082)  Que  se’ns  informi  sobre  l’estat  de  compliment  de  la  proposició

M1923/819 aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i

Seguretat i Prevenció, de 20 de maig de 2020, amb el redactat següent: La Comissió de

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: - Que

l’Ajuntament  de  Barcelona  faciliti  els  Plans  de  Contingència,  acompanyats  de  les

avaluacions de riscos de cada lloc de treball i les mesures preventives corresponents,

als  representants  de  la  Junta  de  personal  i  el  Comitè  d’empresa  de  l’Ajuntament  de

Barcelona.  -  Que  l’Ajuntament  de  Barcelona  negociï  aquests  Plans  de  Contingència

amb  els  representants  sindicals  de  la  Junta  de  personal  i  el  Comitè  d’empresa  de

l’Ajuntament  de  Barcelona.  -  Que  es  facin  estudis  de  l’ús  del  transport  públic  en  els

trajectes casa-feina-casa dels treballadors i treballadores municipals.- Que es facin les

adaptacions de les funcions dels llocs de treball que siguin necessàries, negociant tant

el possible teletreball del personal municipal com les necessitats i seguretat dels

treballadors que s’hagin d’anar reincorporant físicament als seus llocs de treball, i que

aquestes es negociïn amb els representants de la Junta de personal i el Comitè

d’empresa de l’Ajuntament de Barcelona.

NO TRACTADA, ES CONTESTARÀ PER ESCRIT

Del Grup Municipal Ciutadans:

29. – (M1923/1076) Que el Govern municipal informi de l’estat d’execució del prec acceptat

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

de 18 de setembre de 2019, amb el contingut següent: (M1923/68) Que el Govern

municipal procedeixi a l’inici del procés d’elaboració d’un nou reglament de medalles i

honors de la ciutat.

El Sr. SIERRA constata que és la segona vegada que el Grup de Cs porta un seguiment

sobre aquest tema. Recorda que és una proposició que el 18 de setembre de 2019 en la

mateixa  Comissió  es  va  aprovar  respecte  a  l’inici  del  procés  d’elaboració  d’un  nou

Reglament de medalles i honors a la ciutat.

Comenta que l’acceptació del prec va ser en els termes de no fer una nova redacció o

una  modificació  d’aquest,  però  sí  compartir  criteris  per  a  l’elecció  i  per  poder  tenir

criteris a l’hora d’atorgar un dels majors honors que concedeix aquest ajuntament com

és la Medalla d’Honor de Barcelona, principalment perquè s’unifiquessin els criteris a

la casa gran i també als districtes.

Explica que avui dia ja s’ha fet l’elecció i diu que això sembla La vida de Brian. Indica

que en el mandat anterior no hi va haver dos anys iguals en què se seguís un criteri i

que enguany s’ha seguit un criteri totalment diferent dels quatre anteriors.

 



CCM 8/20 Presidencia 88/88

Per tant, pensa que és urgent i necessari que es posin a treballar en això, perquè creu

que  aquest  major  reconeixement  que  atorga  l’Ajuntament  de  Barcelona  mereix  que

tinguin criteris homogenis i que representin tota la institució.

El Sr. MARTÍ GRAU recorda que el regidor Sierra ja els ha demanat altres vegades

sobre el tema del procediment de medalles d’honor de la ciutat. Diu que n’han parlat i

han discutit,  però  que  cal  trobar  el  moment  per  asseure’s,  tenint  en  compte  que  hi  ha

hagut  l’epidèmia,  etc.  Està  d’acord,  però,  que  hi  ha  qüestions  que  cal  modificar  i

adaptar a la nova realitat.

El Sr. SIERRA constata que amb 5 segons el regidor Martí Grau ha acabat, perquè, és

clar, si no es fa res, no hi ha res a respondre.

Diu  que  segueix  a  l’espera,  perquè,  per  molt  que  hi  hagi  hagut  una  pandèmia,

normalment  el  procés  d’elecció  i  selecció  de  les  candidatures  es  fa  al  març  per  poder

tenir uns acords, portar-los a terme sobre aquestes dates i poder lliurar les medalles al

novembre.

Reconeix que hi  ha hagut una pandèmia,  però remarca que ja s’anava tard i  que és el

segon  seguiment  que  li  fa.  Demana,  si  us  plau,  que  s’unifiquin  els  criteris  en  tots  els

districtes i en la mateixa casa gran i que sàpiguen a què atenir-se en cada un dels

10 districtes,  perquè  són  igual  d’importants  les  medalles  que  es  donen  a  la  ciutat  que

les que es donen als districtes.

En tot cas, els commina perquè treballin en això i mostra la seva total disposició per tal

que s’asseguin a parlar amb la resta dels grups quan vulguin.

El Sr. MARTÍ GRAU diu que estan comminats, però no vol tornar a repetir el debat

que han tingut altres vegades sobre els diferents aspectes del Reglament de medalles

que caldria retocar. Constata que segurament hi haurà coses en què estaran molt

d’acord  tots  els  grups,  com ara  temes  de  paritat,  etc.  Es  compromet  a  fer-ho  tan  bon

punt  sigui  possible,  tot  i  que  segurament  abans  de  l’estiu  ja  serà  difícil.  Però  espera

que,  tan  bon  punt  al  setembre  reprenguin  l’activitat  amb  absoluta  normalitat  o  amb

molta més normalitat que la que hi ha actualment, puguin començar a fer aquests

treballs perquè en les medalles de l’any 2021 ja puguin tenir el reglament adaptat a la

realitat.

De totes maneres, manifesta que les medalles continuen sent una de les màximes

distincions que dona la ciutat, tant les medalles que es donen als districtes com les de

l’àmbit de la ciutat, ja que totes són medalles d’honor de la ciutat. Afegeix que és una

de les distincions que més il·lusió fa a aquelles entitats i persones a qui les han atorgat

al llarg d’aquests darrers anys.

ES DONA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 15.10 h.
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