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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 16 de gener de 2019 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 16 de gener de 2019, s’hi reuneix 

la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

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

11.40 hores –es suspèn la sessió-) i de l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados (a partir de les 11.50 

hores –es reprèn la sessió-). Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Asens Llodrà, 

Gala Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Santiago 

Alonso Beltrán, Maria Magdalena Barceló Verea, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés 

Añón, Xavier Mulleras Vinzia, Maria Rovira Torrens, Gerard Ardanuy i Mata i Juan José 

Puigcorbé i Benaiges, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs, que actua per 

delegació del secretari general, i certifica. 

 

També hi són presents els Ims. Srs.: Francisco Sierra López i Alberto Villagrasa Gil; i les Sres i 

els Srs: Marta Clari Padrós, gerenta de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència; M. 

Carme Turégano López, gerenta del districte de Sant Andreu; Manel Mallo Gómez, director 

dels Serveis Jurídics; Agustí Abelaira Dapena, director de Serveis Generals; Enric Cañas 

Alonso, conseller delegat de TMB i vicepresident del Consell Directiu; Josep Lluís Gómez 

Fernández, comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació, i Amadeu Recasens 

Brunet, Comissionat de Seguretat. 

 

S’obre la sessió a les 10 h. 

 

La presidenta proposa de tractar conjuntament del punt 4 fins al 13. Explica que en principi no 

es tractaran conjuntament més punts perquè els fons de les qüestions no coincideixen, de 

manera que se’n mantindrà el tractament separat. 

 

El Sr. CIURANA vol algunes informacions sobre diversos punts del despatx d’ofici, i espera i 

desitja que el govern li’n sàpiga donar resposta perquè són temes importants. 

En primer lloc, pel que fa al punt 31 del despatx d’ofici, en què s’inicia un expedient de 

contractació dels serveis de transversalitat de gènere, vol saber què és, entre altres coses perquè 

la partida del valor estimat és molt important, atès que és de més d’1,5 milions d’euros. Per tant, 

insisteix que vol saber què és. Aclareix que no hi té una predisposició crítica, sinó que 

simplement vol saber què és una partida d’1,5 milions d’euros que es comença amb una 

licitació de 830.000 per a la contractació de serveis de transversalitat de gènere. 

En segon lloc, també vol informació i conèixer els punts 50 i 51 de la primera relació. Vol 

deixar constància que el govern de Barcelona en Comú està prorrogant contractes amb 

Telefònica. Especifica que ho diu per allò del pacte de les escales, per la dialèctica contra les 

grans empreses, etc. Reitera que en els punts 50 i 51 prorroguen contractes amb Telefònica. 

A continuació, respecte al punt 48, indica que també es prorroga un contracte relatiu al servei 

de l’elaboració dels informes d’habitatge amb la finalitat del foment de la inserció laboral. Creu 

que sempre que hi ha una pròrroga d’un contracte com a mínim en l’acord hauria de figurar 

l’empresa o l’entitat a la qual es prorroga aquest contracte. 

Quant al punt 95, vol conèixer quines són les causes i quins són els solars i edificis pels quals el 

gerent municipal també prorroga un contracte per al control de tancament de solars i edificis. 

Vol saber quins edificis són, quins solars són, si hi ha algun tipus de reivindicació veïnal sobre 

aquests edificis i solars, tenint en compte que ara es contracta seguretat privada per vigilar-los. 
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Així mateix, vol saber què opina el govern municipal i la Comissió d’Ètica i Bones Pràctiques 

sobre el fet que es continuï amb una empresa sotmesa a l’escrutini públic i judicial per 

presumptes pràctiques de corrupció o irregulars, com ara Inipro, Iniciatives i Programes. Indica 

que en el punt 103 es continua tenint un contracte amb un centre de Sant Andreu i que ara es 

fan uns reajustaments, però que en tot cas continua ben viu. 

Respecte al punt 12 de la segona relació del despatx d’ofici, apunta que la gerent de Drets de 

Ciutadania, Cultura i Participació i Transparència adjudica a la Fundació Francesc Ferrer i 

Guàrdia un contracte relatiu a la coordinació i acompanyament del procés participatiu del Pla 

d’actuació i inversió municipal 2019-2023. Repeteix que el govern actualment està adjudicant a 

la Fundació Ferrer i Guàrdia el contracte d’acompanyament del procés participatiu per al 

disseny del Pla d’actuació i inversió municipal 2019-2023 per un import de 31.460 euros. 

Per tant, li agradaria saber aquest seguit de preguntes com les pot respondre el govern, i millor 

si és a la sessió. 

 

El Sr. MULLERAS s’afegeix a la petició d’informació sobre els expedients que ha comentat el 

regidor Ciurana i en general demana a la secretària que els grups puguin tenir els expedients 

d’aquests punts disponibles durant el mateix dia de la sessió. 

 

El Sr. ASENS comenta que, d’acord amb el que li acaba de manifestar Secretaria, algunes de 

les qüestions que es plantegen estan en expedients electrònics. Tanmateix, es compromet a 

facilitar tots els expedients a què s’ha fet referència perquè els puguin examinar sense cap 

problema. 

 

El Sr. CIURANA entén que és impossible conèixer tots els expedients a fons, però considera 

que sí que n’hi ha alguns en què per la seva importància, com el d’1,5 milions d’euros, els 

tinents d’alcalde haurien d’estar en disposició de dir alguna cosa sobre això.  

Afirma que ja sap que té accés als expedients i anuncia que, lògicament, els demanarà, però li 

sembla que valdria la pena que dels expedients importants com a mínim se’n pogués donar 

alguna explicació en la sessió. 

 

El Sr. ASENS el remet al que li ha dit la secretària. Considera que aquesta fase de convertir 

això en un monogràfic o una compareixença per parlar dels expedients no és el que correspon. 

Recorda que, si el Sr. Ciurana té algun dubte sobre els expedients, ja li ha dit que li facilitarà 

l’expedient en concret, tenint en compte que el contingut de la majoria està en un expedient 

electrònic, de manera que podrà consultar els dubtes que li generen aquests expedients. 

Indica que, si el regidor Ciurana vol formular alguna pregunta, té els mecanismes i els canals 

formals en les comissions per formular les preguntes al govern. Li sembla que no és acceptable 

inventar-se un tràmit que no existeix actualment en el reglament. 

 

El Sr. CIURANA replica que no s’inventa res perquè al despatx d’ofici es dona compte a la 

Comissió, entre altres coses, per aquest tràmit. Pregunta, si no, quin sentit té que se’n doni 

compte. 

Aclareix que no està parlant sobre el fons. 

 

El Sr. ASENS considera que li està demanant que es pronunciï sobre expedients d’ofici. 

 

El Sr. CIURANA aclareix que vol saber de què van. 

 

El Sr. ASENS respon que el mateix regidor ja ha dit de què van. 
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La presidenta entén que, en el moment en què s’informa en una comissió, és perquè qualsevol 

membre d’aquesta Comissió pot demanar explicacions al govern i el govern també, 

legítimament, pot no donar resposta i remetre a un tràmit de consulta. 

Constata que les preguntes no han estat respostes i que tenen la via per fer les consultes 

pertinents. 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 S’aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (14/2018) De l’alcaldessa, de 5 de desembre de 2018, que aprova la denominació plaça d’Anna 

Lizaran, per a l’espai situat entre els carrers d’Alí Bei, de Ribes i de Sicília (Districte de 

l’Eixample) 

 

2.-  (3/2017) De l’alcaldessa, de 17 de desembre de 2018, que aprova la denominació plaça 

d’Humberto Rivas, per a l’espai comprés entre els carrers Pere Artés i Aneto, Districte de Nou 

Barris. 

 

3.-  (4/2017) De l’alcaldessa, de 17 de desembre de 2018, que aprova la denominació Jardí dels 

Tarongers a l’espai de l’antiga casa municipal de la Misericòrdia, entrada pel carrer Montalegre, 

al Districte de Ciutat Vella. 
 

4.-  (881/2018) De l’alcaldessa, de 5 de desembre de 2018, que nomena el Sr. Marçal Sarrats Ferrés, 

personal eventual, en el lloc de treball Cap Departament 1, de la família Serveis de Suport 

Polític, amb nivell de destinació 26, adscrit al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de 

Catalunya, amb efectes del dia 27 de novembre de 2018, i amb el règim de plena dedicació. 

 

5.-  (901/2018) De l’alcaldessa, de 24 de desembre de 2018, que nomena la Sra. Alícia Puig i 

Fernández, personal eventual, en el lloc de treball de Cap Departament 1, de la família Serveis 

de Suport Polític, amb nivell de destinació 26, adscrit a la Regidoria del Districte de Ciutat 

Vella, amb el 50% de la jornada ordinària, amb efectes del 3 de desembre de 2018. 

 

6.-  (906/2018) De l’alcaldessa, de 24 de desembre de 2018, que nomena la Sra. Joana Muñoz 

Tellez, personal eventual, en el lloc de treball Cap Departament 1, de la família Serveis de 

Suport Polític, amb nivell de destinació 26, adscrit al Grup Polític Municipal Esquerra 

Republicana de Catalunya, amb efectes 13 de desembre de 2018, i amb el règim de plena 

dedicació. 

 

7.-  (927/2018) De l’alcaldessa, de 24 de desembre de 2018, que nomena la Sra. Elvira Juncosa 

Roman, personal eventual, en el lloc de treball Tècnic/a 2, de la família Serveis de Suport 

Polític, amb nivell de destinació 24, adscrit a la Regidoria del Districte de Sant Andreu, amb el 

50% de la jornada ordinària, amb efectes 17 de desembre de 2018. 

 

8.-  (902/2018) De l’alcaldessa, de 24 de desembre de 2018, que cessa el Sr. Joffre Villanueva 

Beltrán, personal eventual, del lloc de treball de Cap Departament 1, de la família Serveis de 
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Suport Polític, adscrit a la Segona Tinència d’Alcaldia, amb efectes 16 de desembre de 2018. 

 

9.-  (875/2018) De l’alcaldessa, de 5 de desembre de 2018, que cessa el Sr. Ricard Gili Ferre, 

personal eventual, del lloc de treball de Cap Departament 1, de la família Serveis de Suport 

Polític, adscrit al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes 26 de 

novembre de 2018. 

 

10.-  (876/2018) De l’alcaldessa, de 5 de desembre de 2018, que cessa el Sr. Oriol Duran Torres, 

personal eventual, del lloc de treball de Cap Departament 1, de la família Serveis de Suport 

Polític, adscrit al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes 26 de 

novembre de 2018. 

 

11.-  (56/2018-C) Del gerent de Recursos Humans i Organització que convoca concurs per a la 

provisió d’un lloc de treball de Gestor/a de Projecte 2 família general (GE) adscrit al 

Departament de Salut de la Direcció de Serveis de Salut de la Gerència de Drets socials i aprova 

les bases que han de regir aquesta convocatòria. 

 

12.-  (57/2018-C) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 28 de novembre de 2018, que 

convoca concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 4 de la família General (GE) 

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

Gerència de Recursos i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria. 

 

13.-  (59/2018-C) Del Gerent de Recursos Humans i Organització, de 28 de novembre de 2018, que 

convoca concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 de la família professional 

General (GE) adscrit al Departament de control i Avaluació de Neteja de la Direcció de Serveis 

de Neteja i Gestió de Residus de la Gerència adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans de la 

Gerència d’Ecologia Urbana i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria. 

 

14.-  (60/2018-C) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 3 de desembre de 2018, que 

convoca concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a 3 de la família de Serveis 

Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al Departament de Gestió de la Mobilitat de la Direcció de 

Serveis de Mobilitat de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència 

d’Ecologia Urbana i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria. 

 

15.-  (890/2018) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 3 de desembre de 2018, que 

convoca un procés interadministratiu per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball 

de Director/a 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Prevenció de la 

Gerència de Seguretat i Prevenció i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria. 

 

16.-  (49/2018-C) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 3 de desembre de 2018, que 

modifica el punt 6 “Junta de Valoració” de la convocatòria per a la provisió per concurs de 

mèrits 49/2018-C d’un lloc de treball de tècnic/a 2 de la família professional Serveis 

Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la direcció de 

Serveis de Llicències i Espai Públic, en el sentit de substituir la secretària. 

 

17.-  (50/2018-C) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 3 de desembre de 2018, que 

modifica el punt 6 “Junta de Valoració” de la convocatòria per a la provisió per concurs de 

mèrits 50/2018-C d’un lloc de treball de Suport 3 de la família professional General (GE) 

adscrit al Departament de Comunicació de la Gerència del Districte de Ciutat Vella, en el sentit 

de substituir la secretària. 
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18.-  (54/2018-C) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 3 de desembre de 2018, que 

modifica el punt 6 “Junta de Valoració” de la convocatòria per a la provisió per concurs de 

mèrits 54/2018-C d’un lloc de treball de Gestor/a de Projecte 2 de la família General (GE) 

adscrit al Departament de Drets de Ciutadania de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania 

i Diversitat, en el sentit de substituir la secretària. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 5 de desembre de 2018: 
 

19.- (0028/19 Lot 4) INICIAR l’expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei de 

l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d’altres elements de la via 

pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 4), amb núm. 

de contracte 18005551; amb un pressupost base de licitació de 88.982,81 euros (IVA inclòs), 

determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 147.079,02 euros; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars regulador 

del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus annexos; i DISPOSAR 

l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent, d’acord amb la 

justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment negociat. 

AUTORITZAR l’esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la 

proposta continguda en l’expedient i DISPOSAR la despesa a favor de M. i J. Gruas, S.A. amb 

NIF A25031576, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la partida i al pressupost que 

s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 88.982,81 euros (IVA inclòs), dels 

quals 73.539,51 euros corresponen al preu net i 15.443,30 euros a l’IVA; 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. 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 el Sr. Albert Giné 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 13 de desembre de 2018: 

 

20.-  (508/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Prado Barrabés (mat. 

76969) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de 

TS Enginyeria, amb destinació al Departament de Llicències d’Activitats de la Gerència 

d’Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.10), i l’activitat privada 

per compte propi de tasques d’enginyeria. Per tal d’evitar possibles coincidències entre 

l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de tasques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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21.-  (18S16144 (1275/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i Oblatas Santísimo Redentor, amb NIF R5800587G, per al desenvolupament del projecte 

“creant alternatives: atenció integral a dones que exerceixen la prostitució en espais tancats i 

altres contextos de prostitució”, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 

reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 156.000,00 

euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 156.000,00 euros amb càrrec 

al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, condicionada a l’existència 

de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici posterior a l’actual, a favor d’Oblatas 

Santísimo Redentor, amb NIF R5800587G, per al desenvolupament del projecte “creant 

alternatives: atenció integral a dones que exerceixen la prostitució en espais tancats i altres 

contextos de prostitució”. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que presenti el balanç 

econòmic i la memòria de funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts en data 

màxima 31 de març de 2019 del primer exercici (2018) i 31 de març de 2020 del segon exercici 

(2019). Aquesta haurà de contenir memòria d’actuació amb adjudicació de les activitats 

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

realitzades i informe de l’auditor, tal i com consta a la clàusula setena de l’esmentat conveni. 

FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, regidora de Feminismes, LGTBI i Relacions 

Internacionals, per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n 

derivi. DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 

Seguretat i Prevenció. 

 

22.-  (20189302) ADJUDICAR el contracte núm. 18003965, que té per objecte les obres d’adequació 

per a l’obtenció de la llicència mediambiental de les dependències de la Guàrdia Urbana de 

l’estació del Nord, per un import de 620.933,23 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a IFL Gestión, SL amb NIF 

B60480233, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, 

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

posterior/s a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a 

les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 

620.933,23 euros (IVA inclòs), dels quals 513.167,96 euros corresponen al preu net i 

107.765,27 euros a l’IVA. FIXAR en 25.658,40 euros l’import de la garantia definitiva i 

RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta 

modalitat de constitució de garantia. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim 

de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per 

formalitzar el contracte a les dependències Departament de Recursos Interns. DESIGNAR com 

a responsable del contracte el Sr. Ricard Nieves. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

23.-  (20189302) ALLIBERAR la quantitat de 207.309,07 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa 

en la licitació, del contracte 18003965 que té per objecte les obres d’adequació per a l’obtenció 

de la llicència mediambiental de les dependències de la Guàrdia Urbana de l’estació del Nord, 

el qual ha estat adjudicat a l’empresa IFL Gestión, S.L., amb NIF B60480233, i retornar-lo a les 

partides i exercicis que s’indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

24.-  (702/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Manuel López Molina (mat. 

76166) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional 
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d’auxiliar administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis d’Assessorament Jurídic de la 

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

l’activitat privada per compte d’altri d’administratiu a una associació cívica i cultural. La 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

25.-  (822/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Francesca B. Ginart Serrano 

(mat. 77258) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 

professional de Tècnica Superior en Informació, amb destinació a la Direcció de l’Alcaldia, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.GA.40), i l’activitat privada per compte propi de 

col·laboracions periodístiques i redacció de textos. La dedicació professional privada no podrà 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

26.-  (/20180074) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

l’Associació Sociocultural El Torrent de la Zona Nord, amb NIF G63848352 i la Fundació 

Bancària “La Caixa”, amb NIF G58899998, per al desenvolupament del Projecte d’Intervenció 

Comunitària Intercultural (ICI), que instrumenta l’atorgament d’una subvenció excepcional, 

mitjançant concessió directa, per un import de 36.000,00 euros, equivalent al 44,44% del cost 

total del projecte (81.000,00 euros) i una durada fins al 31 de desembre de 2019, de conformitat 

amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 

6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, 

aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa per un import de 36.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48903-15361-0608 del 

pressupost per l’any 2018, a favor de l’Associació Sociocultural El Torrent de la Zona Nord, 

amb NIF G63848352, per subvencionar l’execució del projecte esmentat. DECLARAR la no-

inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades a l’informe que consta a 

l’expedient. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a 

partir de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de la subvenció 

rebuda en els termes fitxats al conveni. FACULTAR per a la signatura de l’esmentat conveni la 

Ima. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. DONAR-NE compte a la 

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

 

27.-  (369/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Samaniego 

Hernández (mat. 3100304), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb 

categoria professional de Subaltern d’Administració General, amb destinació a l’Escola 
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Municipal de Música de Sant Andreu de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, 

on ocupa el lloc de treball de Subaltern d’Administració General (suport 6-90.60.SE.10), i 

l’activitat privada per compte d’altri a l’empresa Fundació Estima Barcelona com a xofer. La 

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

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

així com l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1897, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no 

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

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

26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

 

28.-  (20194002) ADJUDICAR la gestió cívica del Casal de Barri Besòs a l’Associació En Xarxa, 

Pla Comunitari del Besòs-Maresme, amb NIF G65217093, per haver obtingut la millor 

puntuació d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases reguladores de 

l’adjudicació de la gestió cívica, i APROVAR el projecte de gestió presentat, amb la proposta 

de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats. DISPOSAR la despesa a favor 

de l’Associació En Xarxa, Pla Comunitari del Besòs - Maresme, amb NIF G65217093, en 

concepte de subvenció prevista a la Base Quarta de les bases reguladores de l’adjudicació de la 

gestió cívica per un import de 49.000,00 euros per l’any 2019 amb càrrec al/s pressupost/os i 

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

suficient. REQUERIR l’entitat beneficiària que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les 

dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. 

REQUERIR l’entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de 

finalització de l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure 

memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR el regidor 

del Districte de Sant Martí, Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell, per a la signatura de 

l’esmentat conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

29.-  (385/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria Belmonte 

Llongueras (mat. 3100297) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 

categoria professional de Professora de Música, amb destinació a l’Escola Municipal de Música 

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

desenvolupant el lloc de treball de Professora de Música, i l’activitat pública com a Professora 

de Música a l’Escola Municipal de Música de Cornellà Roser Cabanas i les activitats privades 

per compte d’altri a l’Empresa Estudi 6 SL i la Fundació Cim d’Estela com a Professora de 

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

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

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

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

d’altra normativa aplicable, i en especial amb el compliment de les seves jornades i horari de 

treball a les Escoles de Música de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. La present 

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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30.-  (389/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alaitz Jiménez 

Jiménez (mat. 3005566) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 

categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’Escola Bressol 

Municipal Pla de Fornells Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc 

de treball de Tècnica 5 (80.50.SE.10), i l’activitat privada per compte d’altri d’educadora social 

a Associació Comunitària Verdum fins al 31 de desembre de 2018. La dedicació professional 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

31.-  (0942/18) INICIAR l’expedient per a la contractació de Serveis de transversalitat de gènere, 

amb núm. de contracte 18003665, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 830.060,00 euros (IVA inclòs) i un 

valor estimat d’1.573.967,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec 

de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 

contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada 

quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document 

amb el següent desglossament: pressupost net 686.000,00 euros i import de l’IVA de 

144.060,00 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva 

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

Ciutadania, Participació, Prevenció i Seguretat. 

 

32.-  (17002430-001 (0634/17) MODIFICAR el contracte núm. 17002430-001, que té per objecte el 

subministrament global de carburants mitjançant targeta, pels vehicles de l’Ajuntament de 

Barcelona i entitats del seu Sector Públic Depenent en el sentit d’ampliar el seu import en 

1.500,00 euros, IVA inclòs, en virtut del que estableixen els articles 219 i 105 del Reial Decret 

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

del Sector Públic i la clàusula 20 del PCAP en atenció a les raons indicades a l’informe emès 

pel cap del servei de Correu, Consergeria i Parc Mòbil de 7 de novembre de 2018, i segons 

compareixença signada per l’empresa. AUTORITZAR la despesa del contracte de referència 

per import de 1.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec al Pressupost i Partida que s’indica en 

aquest mateix document, i DISPOSAR-LA a favor de Solred, SA amb NIF A79707345. 

REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 

recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

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

i Prevenció. 

 

33.-  (18002124 (0537/18) REBUTJAR l’oferta presentada per l’empresa Amplexor España, SL, 

amb número de NIF B58919942, i EXCLOURE-LA de la licitació de l’Acord Marc, amb 

número de contracte 18002124 i número d’expedient 0537/18, que té per objecte la prestació de 

serveis de correcció i traducció de textos i l’assessorament lingüístic i sociolingüístic per a la 

Direcció de Comunicació (DC) de l’Ajuntament de Barcelona així com per altres departaments 
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de l’Ajuntament de Barcelona, entitats públiques empresarials, els seus organismes autònoms i 

societats privades municipals, en haver superat un dels preus unitaris ofertats per aquesta el 

màxim establert als plecs de l’Acord Marc. REBUTJAR les ofertes i EXCLOURE de la 

licitació les empreses Automatic-Trans, SL amb número de NIF B62026430, Tick Translations, 

S.L amb número de NIF B55091409 i Studio Moretto Group SRL Sucursal en España, amb NIF 

WO551241C, en valorar-se tècnicament, tal com indica l’informe elaborat per la Direcció de 

Comunicació de 19 de novembre de 2018, que les justificacions aportades en resposta al 

requeriment efectuat per la Mesa, en considerar-se segons els paràmetres establerts als plecs les 

seves ofertes anormalment baixes, no permeten acreditar suficientment la viabilitat de les 

esmentades ofertes i, per tant, garantir-ne adequadament la prestació correcta del servei. 

DESIGNAR com a proveïdor de l’Acord Marc l’empresa Linguaserve Internacionalización de 

Servicios, SA, amb número de NIF A82615972, en ser considerada l’oferta d’aquesta 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 

responsable del contracte el Sr. Màrius Boada i Pla. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

34.-  (20184194) ADJUDICAR el contracte núm. 18002165L02, que té per objecte el LOT 2 del 

contracte de serveis de manteniment preventiu i reparació d’avaries i accidents de les furgonetes 

i tot-terreny de la Guàrdia Urbana de Barcelona d’acord amb les previsions del plec de 

prescripcions tècniques, amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 2 lots 

(Lot 2: furgonetes de suport policial), a Auto Beltran SA, amb NIF A08809998, per un import 

màxim de 145.200,00 euros, IVA inclòs, en funció dels preus unitaris oferts a la seva 

proposició, de conformitat amb els informes que figuren a l’expedient. EXCLOURE de la 

licitació Auto 88 SA, amb NIF A58061573, per entendre que ha retirat la seva oferta en no 

presentar dintre de termini la documentació prèvia a l’adjudicació que se’ls va requerir d’acord 

amb l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

DISPOSAR a favor de l’adjudicatari la despesa de l’esmentada quantitat de la qual 120.000,00 

euros corresponen al preu net i 25.200,00 euros a l’IVA al 21%, amb càrrec a la partida 0401 

21400 13211 dels pressupostos de 2018, 2019 i 2020, tot subordinant la seva realització al 

crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 

FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al 

de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan 

hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi 

interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o 

s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la 

Sra. Montserrat Muñoz, responsable de Logística del Departament de Logística i 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

35.-  (2018/687) APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Autoritat combinada del Gran Manchester (GMCA) per 

establir un acord marc d’intercanvi i cooperació entre les parts en els àmbits de prestació de 

suport a persones sense sostre o sense llar, polítiques per garantir l’accés a un habitatge digne i 

assequible, polítiques de planificació urbana i mediambiental, democràcia participativa i 
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tecnologies de la informació. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

36.-  (20182105) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-Districte de 

Sants-Montjuïc i l’Associació de Veïns Sant Cristòfol, NIF G-58188996, per a la gestió cívica 

del Casal de Barri Sant Cristòfol, equipament de titularitat municipal, ubicat al carrer Bronze 5-

7, del Districte de Sants-Montjuïc, d’acord amb el projecte de gestió presentat; AUTORITZAR 

I DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per un import de 24.000 euros durant la 

vigència del conveni amb càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest mateix 

document, a favor de l’Associació de Veïns Sant Cristòfol, NIF G-58188996, condicionat a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida número 48715-92416-0603 de l’exercici 

corresponent, per al desenvolupament del projecte de gestió cívica del Casal de Barri Sant 

Cristòfol; ATORGAR una subvenció, mitjançant concessió directa a l’Associació de Veïns Sant 

Cristòfol amb NIF G-58188996, per un import de 24.000 euros durant la vigència del conveni 

per al desenvolupament del projecte de gestió cívica del Casal de Barri Sant Cristòfol, 

equipament de titularitat municipal, ubicat al carrer Bronze 5-7, del Districte de Sants-Montjuïc, 

d’acord amb els art. 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de subvencions; DECLARAR la no-inclusió en 

procediment de pública concurrència per les raons justificades a l’informe que consta a 

l’expedient; REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui 

a les dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica i 

REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de la data de 

finalització de l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure 

la memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. FACULTAR, per a la 

seva signatura la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del Districte de Sants-Montjuïc. 

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

i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 24 de desembre de 2018: 

 

37.-  (801/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin (mat. 

22791) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional d’Agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Sala Conjunta de 

Comandament de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball d’Agent GU 

C1 (92.20.GU.10), i l’activitat pública com a professor associat a la Universitat de Barcelona a 

temps parcial, per al curs acadèmic 2018-2019 des del 15 de novembre de 2018 fins al 31 de 

desembre de 2018, període inclòs en el quadrant horari 2018 que s’ha presentat i sobre el qual 

s’ha informat que aquesta segona activitat no interfereix el servei que presta a l’esmenada Sala 

Central de Comandament. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà 

de desenvolupar-se sense interferir al servei policial. La present autorització resta condicionada 

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

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

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

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

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

38.-  (43/2018 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Salvador Gilabert Ferrer 

(mat. 5100052) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria 
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professional d’ auxiliar administratiu, amb destinació al Servei Cadastral del Departament de 

Gestió de Cadastre i Béns Immobles de l’Institut Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de 

treball de Suport 4 (90.40.GE.20), i l’activitat privada per compte propi d’arquitecte tècnic per a 

la realització de projectes de façanes i pisos. La dedicació professional privada no podrà superar 

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

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

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

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

 

39.-  (535/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antonio Toscano González 

(mat. 22723) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament d’Obres i 

Manteniment del Districte de Sants-Montjuic, on ocupa el lloc de treball de Cap Departament 1 

(40.10.GE.10), i l’activitat privada per compte propi d’arquitecte. Per tal d’evitar possibles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

40.-  (723/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mónica López Escardívol 

(mat. 76884) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 

professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament Serveis Jurídics del 

Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat 

privada per compte d’altri d’assessorament jurídic a l’empresa Fons de Defensa Ambiental. 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 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. 

 

41.-  (412/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Emma Planas Ferrer 

(mat. 3005495) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 

professional de Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’Escola Bressol Municipal El 

Tramvia Blau Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de 
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Tècnica 5 -80.50.SE.10 -, i l’activitat per compte propi, com a Arquitecte Tècnic. 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 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. 

 

42.-  DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de l’objectiu de 

l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst a l’article 19 de la Llei de Pressupostos 

Generals de l’Estat per l’any 2018. APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació de 979 places per a 

l’exercici 2018 en règim funcionarial en els següents termes: 32 places de Gestió 

d’Administració General (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració general, sots escala 

gestió; 39 places d’Administratiu/va (grup C, subgrup C1) de l’escala d’administració general, 

sots escala administrativa; 227 places d’Auxiliar Administratiu/va (grup C, subgrup C2) de 

l’escala d’administració general, sots escala d’administració general; 9 places de Subaltern/a 

(grup E) de l’escala d’administració general, sots escala subalterna; 20 places de TS 

Arquitectura (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 5 

places de TS Enginyeria (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala 

tècnica; 2 places de TS Arxivística (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, 

sots escala tècnica; 16 places de TS Professor/a d’Educació Secundària (grup A, subgrup A1) 

de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 5 places de TS Psicologia (grup A, 

subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 2 places de TS Pedagogia 

(grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 10 places de TS 

Informació (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 5 

places de TS Economia (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala 

tècnica; 10 places de TS Art i Historia (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració 

general, sots escala tècnica; 20 places de TS Dret (grup A, subgrup A1) de l’escala 

d’administració general, sots escala tècnica; 18 places de TS Gestió (grup A, subgrup A1) de 

l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 3 places de TS Organització (grup A, 

subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 22 places de TS 

Informàtica (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 20 

places de TM Arquitectura (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots 

escala tècnica; 1 plaça de TM Enginyeria (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració 

especial, sots escala tècnica; 6 places de TM del SPEIS (grup A, subgrup A2), de l’escala 

d’administració especial, sots escala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 6 

places de TM d’Infermeria del SPEIS (grup A, subgrup A2), de l’escala d’administració 

especial, sots escala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 29 places de TM 

Treball Social (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 12 

places de TM d’Educació Social (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots 

escala tècnica; 1 plaça de TM en Informàtica (grup A, subgrup A2), de l’escala d’administració 

especial, sots escala tècnica; 6 places d’Educador/a Escola Bressol (grup A, subgrup A2) de 

l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 37 places de Professor/a de Música (grup 

A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica; 1 plaça de TM 

Professors/es Tècnics/ques FP (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sots 

escala tècnica; 15 places de Mestres (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, 

sots escala tècnica; 2 places d’Intendent/a Major de la Guardia Urbana (grup A, subgrup A1) de 
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la l’escala d’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local; 6 places 

d’Intendent/a de la Guardia Urbana (grup A, subgrup A1) de la l’escala d’administració 

especial, sots escala serveis especials, classe policia local; 12 places d’Inspector/a de la Guardia 

Urbana (grup A, subgrup A1) de la l’escala d’administració especial, sots escala serveis 

especials, classe policia local; 300 places d’agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de 

la l’escala d’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local; 80 places 

de bomber (grup C, subgrup C2) de l’escala d’administració especial, sots escala serveis 

especials, classe de serveis d’extinció d’incendis. APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació de 13 

places per a l’exercici 2018 en règim laboral en els següents termes: 1 plaça de Professor 

Superior d’Orquestra i Banda (grup A, subgrup A1), del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, 

subgrup A1; 1 plaça de Tècnic Auxiliar d’Educació Infantil (grup C, subgrup C1), del grup 1 de 

tasques de suport a l’Administració Municipal, subgrup C1; 3 places de Tècnic Auxiliar en 

Educador/a Educació Especial (grup C, subgrup C1), del grup 1 de tasques de suport a 

l’Administració Municipal, subgrup C1; 4 places d’Auxiliar de Suport Logístic (grup C, 

subgrup C2), del grup 1 de tasques de suport a l’Administració Municipal, subgrup C2; 4 places 

de Conductor/a (grup C, subgrup C2) del grup 1 de tasques de suport a l’Administració 

Municipal, subgrup C2. ESMENAR a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administració Públiques, l’error material 

de l’expedient d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2017, en el sentit que 

on deia” 1 plaça de Audioprotesista (grup A, subgrup A2), del grup 2 de tasques de caràcter 

tècnics, subgrup A2”, havia de dir “1 plaça de Audioprotesista (grup C, subgrup C1), del grup 1 

de tasques de suport a l’Administració Municipal, subgrup C1. MODIFICAR el vincle de les 

següents places aprovades en ofertes publiques d’anys anteriors en aplicació a l’acord adoptat 

pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 28 de setembre de 2018: 29 places de 

TS en Informàtica (grup A, subgrup A1), del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, subgrup A1 

amb vincle laboral es modifiquen com 29 places de TS en Informàtica (grup A, subgrup A1), de 

l’escala d’administració especial, sots escala tècnica amb vincle funcionarial; 1 plaça de TM en 

Informàtica (grup A, subgrup A2), del grup 2 de tasques de caràcter tècnics, subgrup A2 amb 

vincle laboral es modifiquen com 1 plaça de TM en Informàtica (grup A, subgrup A2), de 

l’escala d’administració especial, sots escala tècnica amb vincle funcionarial. PUBLICAR en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i COMUNICAR-HO a la Direcció General 

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

43.-  (20184372) ADJUDICAR el contracte núm. 18003713, que té per objecte els serveis de neteja, 

descontaminació, desinfecció, inspecció i manteniment dels equips de respiració autònoma, els 

equips de protecció química i cascs del personal de Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per 

un import màxim de 609.278,68 euros (IVA inclòs) i en funció dels preus unitaris oferts, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació efectuada i amb els informes i resta 

d’actuacions que figuren a l’expedient, a MSA Spain SLU, amb NIF B08201832, i d’acord amb 

la seva proposició que ha estat considerada la més avantatjosa. DISPOSAR a favor de 

l’adjudicatari la despesa de l’esmentada quantitat, de la qual 503.536,10 euros corresponen al 

preu net i 105.742,58 euros a l’IVA, amb càrrec a les partides i als pressupostos corresponents i 

sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupost/os 

corresponents. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Antonio Cabeza, cap de 

l’URT de l’SPEIS. 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 
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notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 

suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte 

d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

44.-  (294/2018) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència en l’àmbit de violència de gènere, per tal que aquest servei s’integri 

dins l’estructura organitzativa de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona tal i com 

es detalla a l’annex, amb data d’efectes 1 de febrer de 2019. PUBLICAR la present resolució en 

la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

45.-  (14005244 0062/15) PRORROGAR l’acord marc, amb número de contracte 14005244, que té 

per objecte la contractació de l’empresa que ha de prestar els serveis d’identitat digital mòbil 

(MobileID) a l’Ajuntament de Barcelona i a la resta de les entitats i organismes que participen a 

l’Acord Marc, i la fixació de les condicions d’adjudicació i execució dels posteriors contractes 

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

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

clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars de l’esmentat Acord Marc; per un 

període que va des del dia 1 de gener de 2019 fins al 13 de març de 2019, en atenció a les raons 

indicades a l’informe de 5 de novembre de 2018, del Director de Serveis Generals de la 

Gerència de Recursos, i segons compareixença signada juntament amb l’empresa adjudicatària, 

Firma Profesional, SA, amb NIF A62634068. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

46.-  (15000387 0120/15) PRORROGAR de conformitat amb la clàusula 6 del plec de clàusules 

administratives particulars, l’acord marc amb número de contracte 15000387 que té per objecte 

el servei per a la realització d’enquestes opinió pública i altres serveis anàlegs, i la designació 

de les empreses (proveïdors) amb les quals es podran contractar aquests serveis a mesura que 

apareguin les necessitats, adjudicat per acord de la Comissió de Govern, de 10 de desembre de 

2015, a favor de les empreses: Lot 1: Enquestes Telefòniques: Análisis e Investigación, SL; 

Instituto Apolda, SL; Opinòmetre, SL; Instituto Dym, Investigaciones y Asesoramiento 

Económico en Distribución, Mercados y Ventas, SA; Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple, 

J.M. Charcot; GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL; ODEC, Centre de 

Càlcul i Aplicacions Informàtiques, SA; Institut d’Estudis i Professions, S.L.; Lot 2: Enquestes 

Presencials al domicili/ un lloc determinat: Análisis e Investigación, SL; Instituto Apolda, SL; 

Opinòmetre, SL; Institut d’Estudis i Professions, SL; Instituto DYM, Investigaciones y 

Asesoramiento Económico en Distribución, Mercados y Ventas, SA; GAPS Política i Societat, 

SL; GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL; Psyma Iberica Marketing 

Research, SL; Lot 3: Enquestes On-line (mitjançant internet): Instituto Apolda, SL; Netquest 

Iberia, SLU (absorbida per Soluciones Netquest de Investigación, SLU); ODEC, Centre de 

Càlcul i Aplicacions Informàtiques, SA; Análisis e Investigación, SL; Instituto DYM, 

Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución, Mercados y Ventas, SA; DEP 

Institut, SL; GAPS Política i Societat, SL; Opinòmetre, SL; Lot 4: Enquestes qualitatives: 

reunions de grup: Opinòmetre, SL; DEP Institut, SL; Análisis e Investigación, SL; Gabinet 

Ceres, SL; Bloc Quatre, SL; Psyma Iberica Marketing Research, SL; Instituto DYM, 

Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución, Mercados y Ventas, SA; Kuo 

Experience Research, SL; per un termini a comptar des del 2 de gener de 2019 fins a la data 

d’inici efectiva de l’execució del nou acord marc actualment en licitació, termini que, en cap 

cas, podrà superar la vigència màxima establerta per l’Acord Marc. DONAR-NE compte a la 



 

Ref:  CCP 1/19 Presidència 
v.  21/ 1/ 2019     12: 25 

16 

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

 

47.-  (16005229-002 (0052/17) PRORROGAR, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de 

mutu acord, per un període comprès des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 

2019, el contracte 16005229-002, adjudicat com a derivat de l’Acord Marc de Serveis de 

Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/17 i número de contracte 

16002540), que té per objecte els Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els 

centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu) i serveis de dades (Lot 1), per 

un import total de 2.473.261,41 euros (IVA inclòs), a favor de l’empresa adjudicatària, 

Vodafone España SAU, amb NIF A80907397, d’acord amb els informes i documentació que 

consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte 

corresponent a l’Ajuntament, per un import d’1.875.610,87 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest document, condicionat a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici. Per la resta de pressupost, s’incorporen 

a l’expedient els documents comptables aprovats pels òrgans competents de la resta 

d’organismes adherits a l’Acord Marc. DONAR compte del present acord a la Comissió de 

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

 

48.-  (16006382-001 (0052/17) PRORROGAR, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de 

mutu acord per un període comprès des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, 

el contracte 16006382-001, adjudicat com a derivat de l’Acord Marc de Serveis de 

Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/17 i número de contracte 

16002540), que té per objecte els Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils (Lot 2), per 

un import total de 992.250,00 euros (IVA inclòs), a favor de l’empresa adjudicatària, Vodafone 

España SAU, amb NIF A80907397, d’acord amb els informes i documentació que consta en 

l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte corresponent a 

l’Ajuntament per un import de 721.093,79 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s’indiquen en aquest document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el pressupost de l’exercici. Per la resta de pressupost, s’incorporen a l’expedient els 

documents comptables aprovats pels òrgans competents de la resta d’organismes adherits a 

l’Acord Marc. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

49.-  (16006383-001 (0052/17) PRORROGAR, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de 

mutu acord per un període comprès des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, 

el contracte 16006383-001, adjudicat com a derivat de l’Acord Marc de Serveis de 

Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/17 i número de contracte 

16002540), que té per objecte els Serveis de numeració especials (Lot 3), per un import total de 

441.000,00 euros (IVA inclòs), a favor de l’empresa adjudicatària, Vodafone España SAU, amb 

NIF A80907397, d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte, corresponent a l’Ajuntament 

de Barcelona, per un import de 440.695,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s’indiquen en aquest document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el pressupost de l’exercici. Per la resta de pressupost, s’incorporen a l’expedient els 

documents comptables aprovats pels òrgans competents de la resta d’organismes adherits a 

l’Acord Marc. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

50.-  (16006385-001 (0052/17) PRORROGAR, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de 

mutu acord per un període comprès des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, 
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el contracte 16006385-001, adjudicat com a derivat de l’Acord Marc de Serveis de 

Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/17 i número de contracte 

16002540), que té per objecte l’Accés internet centralitzat (Lot 4), per un import total de 

170.887,50 euros (IVA inclòs), a favor de l’empresa adjudicatària, Telefonica de España, SAU, 

amb NIF A82018474, 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 170.887,50 

euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen en aquest document, 

condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici. DONAR-

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

Prevenció. 

 

51.-  (16006386-001 (0052/17) PRORROGAR, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de 

mutu acord per un període comprès des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, 

el contracte 16006386-001, adjudicat com a derivat de l’Acord Marc de Serveis de 

Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona (Exp. 0494/17 i número de contracte 

16002540), que té per objecte l’Accés a internet distribuït (Lot 5), per un import total de 

286.650,00 euros (IVA inclòs), a favor de l’empresa adjudicatària, Telefonica de España, SAU, 

amb NIF A82018474, d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte corresponent a l’Ajuntament 

de Barcelona per un import de 156.435,51 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s’indiquen en aquest document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el pressupost de l’exercici. Per la resta de pressupost, s’incorporen a l’expedient els 

documents comptables aprovats pels òrgans competents de la resta d’organismes adherits a 

l’Acord Marc. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

52.-  (17005134-002 (0013/18) MODIFICAR, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, 

el contracte 17005134-002 que té per objecte el manteniment integral de l’edifici del carrer 

Calàbria, adjudicat a la UTE Calabria Gestió Integral, amb NIF U67150912, per un import 

màxim de 55.020,43 euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consten 

a l’expedient. AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un 

import de 55.020,43 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que 

s’indiquen en aquest document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 

pressupost de l’exercici. FIXAR en 2.273,57 euros l’import del reajustament de la garantia 

definitiva. REQUERIR l’adjudicatari per tal que 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. DONAR-NE compte a 

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

 

53.-  (14004515-002 (0014/15) MODIFICAR, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, 

en vigor segons el que preveu la disposició transitòria de la Llei 9/2017 de contractes del Sector 

Públic, el contracte 14004515-002 que té per objecte la contractació dels serveis d’atenció 

telefònica i diferida de la Direcció d’Atenció al Ciutadà i el foment de l’ocupació de persones 

amb dificultats particulars d’inserció al mercat laborat, adjudicat a l’empresa Qualytel 

Teleservices SA, amb NIF A82112665, per un import màxim d’1.441.537,33 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 d’1.441.537,33 

euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest 

document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 

posterior a l’actual. FIXAR en 59.567,66 euros l’import del reajustament de la garantia 
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definitiva. REQUERIR l’adjudicatari per tal que 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. DONAR-NE compte a 

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

 

54.-  (18003434L01 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L01, que té per objecte el 

lloguer de material d’infraestructures necessari per al desenvolupament dels actes culturals i 

populars dels Districtes durant el període de 2019-2020. Lot 1- Districte Ciutat Vella, per un 

import màxim de 726.000,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Serveis del 

Espectacle Focus, SA amb NIF A58116369, i d’acord amb la seva proposició, en ser 

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

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari 

l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest 

mateix document amb un import de 726.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 600.000,00 euros 

corresponen al preu net i 126.000,00 euros a l’IVA. FIXAR en 30.000,00 euros l’import de la 

garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista 

d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. FORMALITZAR el contracte en el 

termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 

l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament 

de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Joana Luna. DONAR-NE 

compte d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

55.-  (18003434L02 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L02, que té per objecte el 

lloguer de material d’infraestructures necessari per al desenvolupament dels actes culturals i 

populars dels Districtes durant el període 2019-2020. Lot 2-Districte de l’Eixample, per un 

import màxim de 480.000,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a La Llauna, 

SCCL amb NIF F58184201, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més 

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

pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 

càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb un 

import de 480.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 396.694,22 euros corresponen al preu net i 

83.305,78 euros a l’IVA. FIXAR en 19.834,71 euros l’import de la garantia definitiva i 

RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta 

modalitat de constitució de garantia. 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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. DONAR compte d’aquesta resolució a la 

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

 

56.-  (18003434L05 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L05, que té per objecte el 

lloguer de material d’infraestructures necessari per al desenvolupament dels actes culturals i 

populars dels Districtes durant el període 2019-2020. Lot 5-Districte de les Corts, per un import 

màxim de 220.329,98 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, de conformitat 
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amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Serveis per l’Espectacle 

Rulot, SLU amb NIF B67068874, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta 

més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en 

el/s pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat 

amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb un 

import de 220.329,98 euros (IVA inclòs), dels quals 182.090,90 euros corresponen al preu net i 

38.239,08 euros a l’IVA. FIXAR en 9.104,55 euros l’import de la garantia definitiva i 

RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta 

modalitat de constitució de garantia. 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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. DONAR compte d’aquesta resolució a la 

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

 

57.-  (18003434L06 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L06, que té per objecte el 

lloguer de material d’infraestructures necessari per al desenvolupament dels actes culturals i 

populars dels Districtes durant el període 2019-2020. Lot 6-Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per 

un import màxim de 242.000,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Serveis per 

l’Espectacle Rulot, SLU amb NIF B67068874, i d’acord amb la seva proposició, en ser 

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

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari 

l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest 

mateix document amb un import de 242.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 200.000,00 euros 

corresponen al preu net i 42.000,00 euros a l’IVA. FIXAR en 10.000,00 euros l’import de la 

garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista 

d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. DONAR 

compte d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

58.-  (18003434L07 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L07, que té per objecte el 

lloguer de material d’infraestructures necessari per al desenvolupament dels actes culturals i 

populars dels Districtes durant el període 2019-2020. Lot 7-Districte Gràcia, per un import 

màxim de 435.600,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, de conformitat 

amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Serveis per l’Espectacle 

Rulot, SLU amb NIF B67068874, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta 

més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en 

el/s pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat 

amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb un 

import de 435.600,00 euros (IVA inclòs), dels quals 360.000,00 euros corresponen al preu net i 

75.600,00 euros a l’IVA. FIXAR en 18.000,00 euros l’import de la garantia definitiva i 

RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta 

modalitat de constitució de garantia. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
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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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. DONAR compte d’aquesta resolució a la 

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

 

59.-  (18003434L08 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L08, que té per objecte el 

lloguer de material d’infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i 

populars dels Districtes durant el període 2019-2020. Lot 8-Districte d’Horta-Guinardó, per un 

import màxim de 494.000,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Serveis per 

l’Espectacle Rulot, SLU amb NIF B67068874, i d’acord amb la seva proposició, en ser 

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

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari 

l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest 

mateix document amb un import de 494.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 408.264,46 euros 

corresponen al preu net i 85.735,54 euros a l’IVA. FIXAR en 20.413,22 euros l’import de la 

garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista 

d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. DONAR 

compte d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

 

60.-  (18003434L09 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L09, que té per objecte el 

lloguer de material d’infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i 

populars dels Districtes durant el període 2019-2020. Lot 9-Districte de Nou Barris, per un 

import màxim de 700.000,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Serveis del 

Espectacle Focus, SA amb NIF A58116369, i d’acord amb la seva proposició, en ser 

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

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari 

l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest 

mateix document amb un import de 700.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 578.512,40 euros 

corresponen al preu net i 121.487,60 euros a l’IVA. FIXAR en 28.925,62 euros l’import de la 

garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista 

d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. DONAR 

compte d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 
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61.-  (18003434L10 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L10, que té per objecte el 

lloguer de material d’infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i 

populars dels Districtes durant el període 2019-2020. Lot 10-Districte de Sant Andreu, per un 

import màxim de 340.000,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a La Llauna, 

SCCL amb NIF F58184201, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més 

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

pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 

càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb un 

import de 340.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 280.991,74 euros corresponen al preu net i 

59.008,26 euros a l’IVA. FIXAR en 14.049,59 euros l’import de la garantia definitiva i 

RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta 

modalitat de constitució de garantia. 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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. DONAR compte d’aquesta resolució a la 

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

 

62.-  (18003434L11 (0888/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18003434L11, que té per objecte el 

lloguer de material d’infraestructures necessari pel desenvolupament dels actes culturals i 

populars dels Districtes durant el període 2019-2020. Lot 11- Districte de Sant Martí, per un 

import màxim de 533.234,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a La Llauna, 

SCCL amb NIF F58184201, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més 

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

pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 

càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb un 

import de 533.234,00 euros (IVA inclòs), dels quals 440.689,26 euros corresponen al preu net i 

92.544,74 euros a l’IVA. FIXAR en 22.034,46 euros l’import de la garantia definitiva i 

RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta 

modalitat de constitució de garantia. 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 responsable del contracte la Sra. Joana Luna. DONAR compte d’aquesta resolució a la 

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

 

63.-  (0994/17) APROVAR la liquidació dels tres lots del contracte 17003998 que té per objecte la 

contractació del subministrament d’energia elèctrica de l’Ajuntament de Barcelona i altres 

organismes associats de manera centralitzada, segons el que preveu l’informe elaborat per la 

Direcció de Logística i Manteniment de 10 de desembre de 2018 i, en conseqüència: AMPLIAR 

l’autorització i disposició de despesa del contracte número 17004892, que té per objecte el 

subministrament d’energia elèctrica en la modalitat de baixa tensió (Lot 1), per un import de 

925.702,44 euros (IVA inclòs), a favor de l’adjudicatari, Endesa Energia, S.A. Soc.Unip., amb 

NIF A81948077, i amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en les relacions que 

s’adjunten al present document. ANUL·LAR part autorització i disposició de despesa del 

contracte número 17004895 que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica en la 
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modalitat de baixa tensió seguint criteris ambientals (Lot 2) per un import de 12.177,78 euros 

(IVA inclòs) i amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en les relacions que s’adjunten 

al present document. ANUL·LAR part autorització i disposició de despesa del contracte número 

17004896 que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica en la modalitat de mitja 

tensió (Lot 3) per un import de 12.250,30 euros (IVA inclòs) i amb càrrec al Pressupost/os i 

Partida/es indicades en les relacions que s’adjunten al present document. DONAR-NE compte a 

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

 

64.-  (18003695 (0952/18) EXCLOURE el contracte núm. 18003695, que té per objecte el servei 

d’auditoria de l’estat de l’espai públic a la ciutat de Barcelona l’empresa UTE BAC 

Engineering Consultancy Group, SL i Lovic Disseny i Control de Serveis Urbans, SL per no 

haver justificat suficientment l’oferta que es considerava presumptament anormal o 

desproporcionada segons els límits previstos a la clàusula 10 del plec de clàusules 

administratives particulars que regeix la present licitació d’acord amb el procediment establert a 

l’article 149 de la LCSP. ADJUDICAR el contracte esmentat per un import d’1.411.519,99 

euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l’expedient a Business Strengths Engineering, SL amb NIF B61585410, i d’acord amb la seva 

proposició, en ser considerada a millor, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DISPOSAR a favor de l’empresa 

adjudicatària l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen 

en aquest mateix document amb un import d’1.411.519,99 euros (IVA inclòs), dels quals 

1.166.545,45 euros corresponen al preu net i 244.974,54 euros a l’IVA. FORMALITZAR el 

contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 

de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 

dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 

especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat 

l’aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Pilar 

Soldevila. DONAR compte d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Dret de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

65.-  (18003695 (0952/18) ALLIBERAR la quantitat de 192.480,02 euros (IVA inclòs), en concepte 

de baixa en la licitació, del contracte 18003695 que té per objecte el servei d’auditoria de l’estat 

de l’espai públic a la ciutat de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Business 

Strengths Engineering, SL, amb NIF B61585410, i retornar-lo a les partides i exercicis que 

s’indiquen en aquest document. DONAR compte d’aquesta resolució a la Comissió de 

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

 

66.-  (1317/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut 

d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb NIF P0800013E, i l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, amb NIF Q5850015H, per a la realització del Projecte “Enquesta de 

condicions de vida de Catalunya l’any 2018 (ECV 2018), homologable als estàndards europeus 

(EU-SILC) i pel desenvolupament del projecte “estimacions territorials de l’enquesta de 

condicions de vida”. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 5.140,80 euros 

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

l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb NIF P0800013E, per a 

“Enquesta de condicions de vida de Catalunya l’any 2018, homologable als estàndards europeus 

i estimacions territorials de l’enquesta de condicions de vida”. FACULTAR el Primer Tinent 

d’Alcaldia, l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’esmentat conveni i 

qualsevol altre document que se’n derivi. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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67.-  (2018/555) APROVAR la addenda al conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona 

i l’Associació Medcities i/o Medcites pel Projecte “Pla de Treball Medcities 2018” que 

instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa nominativa, de 

conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i 6.1a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 120.000,00 euros, que representa el 80% del 

projecte, que té un import de 150.000,00 euros. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un 

import de 120.000,00 euros, amb càrrec a la partida 48733/23291/0701 a favor de l´Associació 

Medcities i/o Medcites amb CIF G66401258. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que 

en un termini no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de 

l’aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l’informe d’auditor, d’acord amb allò 

establert al pacte 4t del conveni. FACULTAR el Primer Tinent d´Alcaldia, l’lm. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de 

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

 

68.-  (18001423 0399/18) RENUNCIAR al contracte número 18001423 que té per objecte la 

contractació del Servei d’enviament postal a la ciutadania del Codi Personal de Votació per tal 

de poder votar a la consulta ciutadana prevista a Barcelona per al 2018, amb núm. d’expedient 

0399/18, i amb un pressupost total de licitació de 535.642,80 euros, IVA inclòs, atès l’informe 

emès pel Director de Serveis Generals en data 15 d’octubre de 2018, on queden paleses les 

raons que justifiquen l’interès públic de la renúncia, d’acord amb l’article 155 del TRLCSP, 

davant la pèrdua d’objecte del contracte esmentat; sense que es consideri que existeixin 

despeses efectuades pels licitadors que hagin de ser especialment indemnitzades per l’existència 

d’aquesta renúncia. ANUL·LAR l’autorització de despesa del contracte número 18001423 per 

un import de 535.642,80 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 

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

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

69.-  (09-CONV-584/18) APROVAR el conveni de gestió cívica entre l’Ajuntament de Barcelona -

Districte de Sant Andreu- i la Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de 

Palomar, per a la gestió de l’equipament del Casal de Barri de Sant Andreu, pel període 1 de 

gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2020, amb possibilitat de pròrroga per un període de 

dos anys més. ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa, a favor 

de la Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar amb NIF 

G64770845, per un import de 201.615,56 euros, per a l’anualitat 2019, i de 204.639,79 euros, 

per a l’anualitat 2020, equivalent al 77,58% del cost total del projecte, d’acord amb l’establert 

als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de subvencions de l’Ajuntament; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 406.255,35 euros (amb el desglossament de 

201.615,56 euros per a l’exercici 2019 i 204.639,79 euros per a l’exercici 2020) amb càrrec als 

pressupostos 2019 i 2020 i partida 48902/92416, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en la partida corresponent per a aquests exercicis, per subvencionar l’execució del 

projecte que té per objecte la gestió cívica de l’equipament municipal Casal de Barri de Sant 

Andreu; REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2021, presenti la 

justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu amb aportació d’informe 

d’auditor condicionat al compliment dels requisits de l’article 74.1 del RD 887/2006, d’acord 

amb el què estableix l’article 10è de la Normativa general de subvencions de l’Ajuntament de 

Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu, Ima. Sra. Laia Ortiz 

Castellví, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que 
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se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

70.-  (09-CONV-585/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona -

Districte de Sant Andreu- i l’Associació Club Lleuresport, per a la realització del projecte 

Sinèrgics de Baró de Viver, al Districte de Sant Andreu, pel període 1 de gener de 2019 a 31 de 

desembre de 2019. ATORGAR una subvenció extraordinària mitjançant concessió directa, a 

favor de l’Associació Club Lleuresport amb NIF G60320132, per un import de 110.000 euros, 

equivalent al 99,95% del cost total del projecte, i una durada des de l’1 de gener de 2019 fins al 

31 de desembre de 2019, d’acord amb l’establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art. 6.2 de la normativa general de 

subvencions de l’Ajuntament; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 110.000,00 euros, 

amb càrrec a la partida pressupostària 48902/92412, a l’Associació Club Lleuresport, per 

subvencionar l’execució del projecte Sinèrgics de Baró de Viver, al Districte de Sant Andreu 

pel període 1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2019, supeditada a l’existència de 

crèdit adequat i suficient. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 

2020, presenti la justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu simplificat, 

d’acord amb el què estableix l’article 10è de la Normativa general de subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu, Ima. Sra. 

Laia Ortiz Castellví, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells 

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

71.-  (09-CONV-587/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Districte de Sant Andreu 

de l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Cultural Grup de Pintors de Sant Andreu, per tal 

de fixar els termes de la col·laboració entre les parts per a la celebració d’una fira – mostra de 

pintura que permeti als ciutadans de Barcelona la possibilitat de gaudir de l’oferta cultural i 

potenciar el coneixement de la creació artística d’autors de Sant Andreu; FACULTAR la 

regidora del Districte de Sant Andreu, Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, per a la signatura de 

l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix; 

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

i Prevenció. 

 

72.-  (09-CONV-500.1/18) APROVAR l’addenda de pròrroga i modificació del conveni 

col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Andreu i l’Associació 

Agrupament Ferroviari de Barcelona, per a l’organització del mercat tradicional Masadas ®; 

FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu, Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, per a la 

signatura de l’esmentada addenda, així com la de tots aquells documents que se’n derivin 

d’aquest. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 10 de gener de 2019: 

 

73.-  (495/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª del Mar Valverde López 

(mat. 76960) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 

professional de Tècnica d’Administració General, amb destinació a l’ Oficina Delegada de 

Protecció de Dades de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 1 

(80.10.SJ.10), i l’ exercici d’una activitat privada per compte propi d’advocada. No podrà 

ostentar, per ella mateix o mitjançant substitut la representació i defensa d’interessos contraria 

als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les 
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activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l’ Ajuntament 

o els seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar la 

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

se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 

en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions 

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

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

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

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

Seguretat i Prevenció. 

 

74.-  (2018_rh_17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Helena Gausí Justo (mat. 

9100074) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de Tècnica Superior en Psicologia, amb destinació a l’EAL (Equip 

d’Assessorament Laboral) del Departament d’Atenció i Assessorament de l’ Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.SS.20), i l’ 

activitat privada per compte propi de consulta de psicologia general sanitària. Supervisió i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

75.-  (497/18) DENEGAR l’autorització de la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ivan Parras Vaquera 

(mat. 24443), amb la categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb 

destí a la Divisió Seguretat i Investigació a la Unitat de Protecció (DSI UP) per a l’exercici 

d’una segona activitat privada per compte propi com a advocat generalista, pels motius que a 

continuació es relacionen i de conformitat amb l’informe proposta que consta a l’expedient. 

Primer.- L’exercici d’una segona activitat d’advocat generalista és contraria als límits i 

condicionants establerts en l’acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016, publicat a 

la Gaseta Municipal de 10 de maig de 2016, perquè l’apartat d) de l’esmentat acord exclou 

l’exercici de determinades especialitats de dret atès que el seu exercici suposa un conflicte amb 

les competències i funcions de GUB. Segon.- La seva sol·licitud és contraria també a l’apartat 

d) subapartats a i b de l’acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016 perquè l’exercici 

d’una segona activitat privada d’advocat a la seva destinació (DSI UP) pot afectar o 

menyscabar la disponibilitat per complir els deures i funcions pròpies que te encomanades en la 

seva unitat, o tenir una especial posició de coneixement, informació i participació en assumptes 

de predestinada vocació judicial o tutela i sanció administrativa. Tercer.- El lloc de treball 

d’agent de la GUB comporta la percepció d’un factor d’incompatibilitat especial dins el 

complement específic (Taules retributives apartat 3 e) GU, publicades a la Gaseta Municipal de 

18 d’octubre de 2018) cosa que és causa d’incompatibilitat per a l’exercici d’una segona 

activitat privada, segons disposa l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, i així 

s’estableix també a l’Acord de Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016. DONAR-NE 

COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció. 



 

Ref:  CCP 1/19 Presidència 
v.  21/ 1/ 2019     12: 25 

26 

 

76.-  (820/2018) DENEGAR l’autorització de la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eric Vives Celaya 

(mat. 72868) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona (lloc de treball GU C1 92.20), amb 

destinació a la Unitat Territorial 1 de Ciutat Vella, i l’activitat privada per compte propi per 

exercir de formador i preparador físic a funcionaris de la Guàrdia Urbana, Bombers i aspirants, 

perquè el lloc de treball d’agent de la GUB comporta la percepció d’un factor d’incompatibilitat 

dins el complement específic (Taules retributives, apartat 3 e) GU, i publicades a la Gaseta 

Municipal de 18 d’octubre de 2018) i, per tant, 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

77.-  (942/2018) CONVOCAR 300 places d´Auxiliar d´Administració General de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

78.-  (943/2018) CONVOCAR 82 places de Subaltern/a de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant 

concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR 

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

Seguretat i Prevenció. 

 

79.-  (944/2018) CONVOCAR 136 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Treball Social de l’Ajuntament 

de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir 

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

Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

80.-  (945/2018) CONVOCAR 49 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Educació Social de l’Ajuntament 

de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir 

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

Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

81.-  (947/2018) CONVOCAR 31 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Arquitectura de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

82.-  (948/2018) CONVOCAR 12 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Enginyeria de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

83.-  (949/2018) CONVOCAR 7 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Biblioteconomia de l’Ajuntament 

de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir 

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

Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

84.-  (950/2018) CONVOCAR 52 places de Gestor/a d´Administració General de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 
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convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

85.-  (952/2018) CONVOCAR 27 places de Tècnic/a Superior en Psicologia de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

86.-  (953/2018) CONVOCAR 12 places de Tècnic/a Superior en Art i Història de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

87.-  (954/2018) CONVOCAR 53 places de Tècnic/a Superior en Dret de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

88.-  (955/2018) CONVOCAR 5 places de Tècnic/a Superior en Pedagogia de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

89.-  (956/2018) CONVOCAR 28 places de Tècnic/a Superior en Informàtica de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

90.-  (957/2018) CONVOCAR 13 places de Tècnic/a Superior en Organització de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

91.-  (958/2018) CONVOCAR 8 places de Tècnic/a Superior en Economia de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

92.-  (959/2018) CONVOCAR 1 plaça de Tècnic/a Superior en Ciències de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

93.-  (960/2018) CONVOCAR 2 places de Tècnic/a Superior en Arxivística de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 

94.-  (961/2018) CONVOCAR 1 plaça de Tècnic/a Superior en Estadística de l’Ajuntament de 
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Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

95.-  (962/2018) CONVOCAR 10 places de Tècnic/a Superior en Enginyeria de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

96.-  (963/2018) CONVOCAR 28 places de Tècnic/a Superior en Gestió de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

 

97.-  (964/2018) CONVOCAR 29 places de Tècnic/a Superior en Arquitectura de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

98.-  (965/2018) CONVOCAR la cobertura del lloc de treball de Direcció 2 d’Innovació, 

Coneixement i Arts Visuals, adscrit a la Direcció de Cultura de Proximitat de l’Institut de 

Cultura de Barcelona (ICUB), i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria 

(I.D. S 08004856). PUBLICAR aquest acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR-NE compte a la 

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

 

99.-  (984/2018) CONVOCAR 17 places de Tècnic/a Superior en Informació de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, i APROVAR les bases que han de regir aquesta 

convocatòria. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

 

b)  Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.-  (M1519/10885) Que comparegui el responsable del govern municipal en matèria de Seguretat 

per tractar les polítiques municipals de Seguretat i Civisme del darrer any a la ciutat de 

Barcelona. 

 

El Sr. RECASENS agraeix aquesta pregunta perquè sempre es parla de dades i de temes que 

són essencials del dia a dia, però poques vegades poden parlar en aquesta Comissió de 

polítiques de seguretat, que són les que realment marquen les línies de transformació de la 

seguretat més enllà del dia a dia. 

Explica que al març de 2016 el govern ja va presentar el Pla local de prevenció del 2016 al 

2019, en què hi havia tres grans polítiques i principis rectors: proximitat, territori i 

transparència. Comenta que aquests principis anaven desenvolupats en quatre eixos de treball: 

governança, transversalitat, coneixement i eficiència. 

Afegeix que el 2016 la Guàrdia Urbana va fer seu el Pla director, que és un pla que, basat en els 
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mateixos principis, afegia el tema d’organització com a element central per a la millora de 

professionalització i modernització del cos. Indica que és el primer pla que té la Guàrdia 

Urbana en tota la seva història i que s’ha fet amb participació de membres del cos a diferents 

nivells, tant amb aportacions com amb objectius i accions que es van complint amb el temps. 

Apunta que l’estructura orgànica de la Guàrdia Urbana és una línia i una feina essencial i 

imprescindible justament per modernitzar i aprofundir aquesta professionalització desitjada. 

Diu que no insistirà sobre aquest punt perquè ja n’han parlat a bastament. 

Assenyala que els grups poden trobar les accions en el Pla d’actuació municipal, al web de 

«Decidim Barcelona». I avança, com a indicador, que fins al desembre de 2018 hi ha un 82% 

d’execució de les polítiques de seguretat. 

Diu que intentarà fer una síntesi de les línies principals d’actuació que són el producte 

d’aquestes polítiques amb referència essencialment al que es demana, que és el darrer any, tot i 

que sovint són polítiques pluriennals i potser s’encavalcarà una mica sobre el passat i sobre el 

futur. 

Pel que fa a l’àmbit de la prevenció, comenta que s’ha reforçat el sistema de mesures i serveis 

en benefici de la comunitat com a alternatiu a la sanció. Indica que era un servei que estava 

descentralitzat des de cada districte i que per aconseguir més eficàcia s’ha centralitzat en la 

gerència, cosa que li dona unitat de criteri i incorpora mesures alternatives en temes de trànsit. 

Explica que de cara al futur s’està tramitant una proposta d’ampliació d’infraccions susceptibles 

de ser cobertes i incorporar mediació com a mesura alternativa sobre el marc de la justícia 

restaurativa. 

En relació amb els consells de seguretat i prevenció de districte i les taules de prevenció, apunta 

que se’ls ha donat un impuls per poder tractar problemàtiques específiques per al barri. Recorda 

que ja va exposar aquest informe al juliol en aquesta mateixa Comissió, però diu que és un 

element important de proximitat i territori. 

Anuncia que a finals de gener es presentarà un treball de tot l’any 2018 que és un mapa 

d’accions de prevenció de la ciutat. Explica que és un treball amb més de 500 entitats que 

permet millorar la feina d’operadors tant públics com privats i que recull en un suport viu i 

públic totes les actuacions que aquesta ciutat fa per la prevenció i la convivència. Constata que 

aquí, un cop més, també hi ha proximitat, territori i transparència. 

Comenta que el 2018 es va actualitzar i que se segueix actualitzant permanentment el Servei 

d’Educació a les Escoles, amb una formació específica perquè els equips de la Guàrdia Urbana 

que desenvolupen aquesta feina de prevenció tinguin eines per apropar-se als nens i nenes de la 

ciutat amb materials, continguts i metodologies actualitzades. Indica que és un servei que ara ja 

arriba a més de 60.000 menors de la ciutat i amb una notable valoració per part de les escoles. 

Explica que es va començar el 2018 i que acaben de tancar ara tot el mapa de policia de barri. 

Indica que amb això s’aprofundeix i es professionalitza la feina de proximitat de la Guàrdia 

Urbana amb una formació també específica en protocols de treball. Pensa que aquest és un dels 

programes que permetrà en el futur tenir millors relacions amb la ciutadania. 

Indica que el civisme en les enquestes de victimització del 2018 era de les coses que 

milloraven. 

Assenyala que també s’ha modificat substancialment la formació per donar més qualitat a 

coneixements específics per àrees a la Guàrdia Urbana. 

Apunta que s’ha reforçat la Unitat de Deontologia i Afers Interns per ampliar-ne el camp de 

treball. 

Comenta que s’ha centrat en la modernització tecnològica i estructural, de manera que s’han 

actualitzat vehicles i renovat la flota de motos i escúters. Indica que s’han incorporat 150 cotxes 

híbrids amb última tecnologia i desfibril·ladors. Afegeix que s’ha actualitzat tot el sistema de 

sala conjunta i el sistema Mycelium per les incidències de la Guàrdia Urbana, que van trobar en 

unes condicions relatives, de manera que ara s’estan licitant nous dispositius per substituir les 
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actuals PDA que no estaven funcionant correctament. 

Explica que s’ha actualitzat el Reglament d’honors i recompenses; s’ha renovat la uniformitat; 

s’han convocat 319 places en el mandat, de les quals 150 actualment estan a l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya, i que se n’afegiran 300 més, per la qual cosa en el total del 

mandat hauran estat 619, i que s’han convocat les promocions internes més grans dels últims 20 

anys, perquè el govern pensa que fer comandaments és un dels elements essencials per 

resguardar l’estructura d’aquest cos. 

Pel que fa a la coordinació del sistema policial i com a política pública, comenta que s’ha 

insistit perquè les altres administracions assumeixin d’una vegada que a Barcelona la seguretat 

és una responsabilitat multiinstitucional amb competències diferenciades. Afirma que s’ha 

demanat a la Generalitat i als Mossos d’Esquadra més participació i que el 2018 s’ha creat el 

subgrup de la Junta Local de Seguretat en venda ambulant, emergències, urbanisme i seguretat 

i, finalment, per treballar el tema del model policial. 

 

El Sr. MARTÍ vol agrair de nou al comissionat les explicacions que ha donat en nom del 

govern, tot i que desitjaria que abans que acabi el mandat l’alcaldessa, com a màxima 

responsable de la Guàrdia Urbana i de Seguretat i Prevenció, o un tinent d’alcalde també 

pogués donar-los explicacions, les generals, les més polítiques, i que el Sr. Recasens pogués 

complementar el que els explica, que reitera que agraeix. 

Diu que el seu Grup ha cregut que en aquests moments de tancament de 2018 podien estar en 

condicions de fer una valoració més global d’aquest any de tancament. Recorda que totes les 

iniciatives que han dut a terme tots els grups municipals en aquesta Comissió, especialment el 

seu, han estat molt crítiques respecte a les dades que s’han anat donant a conèixer –oficials totes 

elles, via Ajuntament, Generalitat, Junta de Seguretat o fins i tot el Ministeri– sobre els 

resultats. 

Constata que el comissionat ha explicat moltes iniciatives que formen part d’aquestes polítiques 

públiques de seguretat i convivència, perquè la compareixença també demanava per la 

convivència, no solament seguretat. Indica que són resultats que el Sr. Recasens resumeix en el 

82% d’execució de totes elles. Diu que no es posarà a valorar si és més percentatge d’execució 

o menys.  

Assenyala que a finals de mandat i a l’inici de 2019, respecte al tancament del 2018, el que ha 

de dir és que li agradaria tenir les dades definitives del tancament del 2018 de fets delictius, 

incivisme, etc., és a dir, tots els indicadors que formen part de les taules i dels instruments que 

té l’Ajuntament per valorar què està passant a la ciutat quant a convivència i incivisme. 

Constata que té dades parcials dels tres primers trimestres del 2018 i dades del Baròmetre 

Municipal, que és el que li dona peu a demanar aquesta compareixença per saber què ha passat 

el 2018 en tota la seva extensió. Recorda que el Grup Municipal Demòcrata ha estat denunciant 

aquesta situació a través de les dades que s’han donat oficialment d’acumular el 20% consolidat 

d’increment de fets delictius i del 25% de victimització, de manera que 1 de cada 4 barcelonins 

ha estat víctima d’un fet delictiu el 2018. Per tant, vol saber les dades de tancament oficial. 

Reconeix que potser el Sr. Recasens dirà que fins al febrer no les tindrà, i diu que s’esperarà, 

doncs, al mes de febrer. 

En tot cas, indica que el que el seu Grup ha estat denunciant i la percepció ciutadana del que 

està passant a la ciutat quant a seguretat i incivisme casen, és a dir, no han estat crítiques només 

de l’oposició municipal en relació amb l’increment de fets delictius a la ciutat, sinó que la 

percepció ciutadana encaixa gairebé mimèticament amb el que el Grup Municipal Demòcrata 

està dient els darrers mesos. 

Destaca que el 60% dels barcelonins opinen que la ciutat ha empitjorat en termes generals i que 

el 21% pensa que la inseguretat ja és el primer motiu de preocupació dels barcelonins, quan 

estava en el cinquè, sisè o setè lloc. Remarca que la ciutat està en els pitjors índexs dels últims 
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decennis en algunes qüestions. 

En espera que el comissionat els confirmi, considera que aquests resultats són molt negatius. 

Així mateix, li agradaria que el govern convoqui els grups abans de final de gener o de febrer 

per informar sobre la valoració i el seguiment de l’Ordenança de civisme. Diu que tots els grups 

estan pendents que els informin de quin és el seguiment d’aquesta ordenança. 

Finalment, constata que també hi ha retallades a la Gerència de Seguretat. Vol saber exactament 

quina és la base real d’aquestes retallades. 

 

El Sr. SIERRA considera que la compareixença que demana el Grup Municipal Demòcrata és 

molt clara, és a dir, que es facilitin les dades sobre polítiques municipals de seguretat i de 

civisme. 

Constata que és la Sra. Colau, l’alcaldessa de Barcelona, la màxima responsable de la Guàrdia 

Urbana, no tan sols perquè ho diu la Carta municipal, sinó perquè ella, en un gest que semblava 

valent, va assumir la direcció de la seguretat de la ciutat. Lamenta, però, que ben aviat van 

poder veure que, més que assumir aquesta Regidoria de Seguretat, la va suprimir i li va 

encarregar les tasques al comissionat, tot i que aquest no pot intervenir en el Ple, mentre que 

l’alcaldessa no s’ha dignat mai a intervenir en una comissió i en els plens sempre delega en el 

primer tinent d’alcalde, o en el quart o fins i tot en la regidora Gala Pin, la responsabilitat d’una 

cosa tan seriosa i que ha estat la principal problemàtica que reconeixen tots els barcelonins. 

Destaca que Barcelona és una ciutat insegura, que amb el govern actual és la més insegura 

d’Espanya. Reitera que no ho diu Ciutadans, sinó les dades del Ministeri de l’Interior sobre la 

criminalitat que hi ha a la ciutat. 

Anant al motiu de la compareixença, indica que els tres eixos que el Sr. Recasens proclama són 

la proximitat, el territori i la transparència. Constata que la proximitat no té mitjans, ja que el 

govern no convoca les places el 2016 i no fa una convocatòria de números de la Guàrdia 

Urbana. Indica que hi ha una situació crítica, no tan sols perquè la filosofia que es ven de 

proximitat és inexistent, sinó perquè 73 guàrdies urbans nous per a la proximitat no són 

efectius. Pregunta en quin torn ho fan, si al matí, a la tarda o a la nit i quin es queda sense 

proximitat. Considera que la formació de proximitat als altres no serveix de res, sinó que el que 

serveix per a la proximitat real i efectiva són guàrdies urbans al carrer, tal com sap el Sr. 

Recasens perquè ha votat proposicions de Ciutadans per augmentar el nombre de guàrdies 

urbans a la ciutat. 

Indica que la conseqüència d’això és que hi ha districtes a Barcelona on a la nit no hi ha ni un 

sol cotxe patrulla per atendre les necessitats de cada un dels 10 districtes de Barcelona. 

Remarca que hi ha una manca d’efectius flagrant i molt preocupant.  

Constata que el resultat de la proximitat i el territori que proposa el govern és una ciutat 

insegura, on els veïns tenen por. Indica que hi ha determinats barris de la ciutat en què els veïns 

passen por, incloent-s’hi ell mateix, perquè hi ha activitats delinqüencials noves amb la 

permissivitat del govern. Pensa que el comissionat té molta cara de dir que s’han estudiat 

sistemes alternatius a la sanció. Considera que quan hi ha una conducta delinqüencial o incívica 

el govern ha de sancionar, perquè el principal problema de seguretat és que el govern ha abocat 

la seva ideologia en el model de seguretat, cosa que perjudica precisament les classes més 

desfavorides de la ciutat. Indica que les persones que pels seus mitjans no es poden procurar 

altres mesures de seguretat privades són les que més pateixen la inseguretat, com ara les veïnes 

i veïns del Raval i de molts altres barris de la ciutat. 

Finalment, reitera que és l’alcaldessa la màxima responsable de la seguretat a Barcelona i la que 

ha de mitjançar amb el conseller Buch i amb l’Administració de l’Estat per procurar una ciutat 

segura. Opina que això es fa amb polítiques que el govern està aplicant de manera errònia, de 

manera que el resultat és que Barcelona és la ciutat més insegura d’Espanya. 

Considera que la bona notícia és que només queden 129 dies perquè Barcelona en Comú 
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continuï fent de Barcelona una ciutat insegura. 

 

El Sr. CORONAS dona les gràcies al Sr. Recasens per les explicacions. Constata que segueixen 

en el marc teòric, i entén que potser és aquest el que li toca quan va a la Comissió. Indica que, 

malgrat els plans directors i que el paper ho aguanta tot, la realitat és tossuda i s’acaba 

imposant. Manifesta que poden recordar les dades una vegada i una altra, ja que tots saben 

l’increment de fets delictius a la ciutat i l’increment de robatoris amb força i aquesta percepció 

ciutadana que les enquestes de victimització diuen que la ciutat està al nivell dels anys 80. 

Constata que aquesta realitat és tossuda, com és tossuda la realitat que hi ha una feminització de 

la victimització, que és un tema que reitera cada vegada que parlen de dades i que cal abordar 

de manera transversal, no tan sols amb guàrdies urbans i porres al carrer, sinó de moltes altres 

maneres. 

Afegeix que també és una realitat tossuda que l’índex de denúncies mostra que curiosament la 

tendència és a la baixa i que, quan es pregunta a la gent per què, una de les respostes 

contundents és que tenen poca confiança en el fet que la policia ho pugui resoldre. Conclou que 

si hi ha un problema de confiança amb els cossos policials, tant amb la Guàrdia Urbana com 

amb els Mossos d’Esquadra, vol dir que la ciutadania no confia en el que s’està fent. Reitera 

que el paper ho aguanta tot, però que la realitat és tossuda. 

Considera que no han estat capaços de prevenir o de preveure el que estava passant, ni de 

reaccionar a temps, i que van a remolc dels problemes i tard en les solucions. Posa com a 

exemple que el Pla de xoc de Ciutat Vella arriba en un moment en què ja hi ha més de 70 

narcopisos, més de 50 clubs cannàbics il·legals i que s’han incrementat un 21% els robatoris 

amb força a Ciutat Vella. 

Diu que a tot això s’hi ha de sumar que la Guàrdia Urbana té uns recursos humans a la baixa; 

que els recursos materials són insuficients; que la formació específica que tantes vegades ha 

demanat el seu Grup és poca i mal planificada, i altres coses que no depenen directament ni del 

comissionat ni del govern, com ara una justícia saturada, una dotació dels Mossos d’Esquadra 

insuficient i una coordinació entre cossos de seguretat molt millorable. Per tant, creu que cal 

repensar el model. 

Pel que fa a la proximitat, territori i transparència de què parlava el Sr. Recasens, pregunta si 

proximitat és posar un policia de barri a cadascun dels barris; pregunta si territori és tenir les 

unitats nocturnes amb manca de recursos per poder abastir el territori suficientment, i, tot i que 

valora molt positivament la feina que s’està fent a la UDAI, pregunta si transparència és que 

l’intendent destituït de la Guàrdia Urbana en el seu dia passi de cap de seguretat del Museu 

Picasso a tornar-se a incorporar a la Guàrdia Urbana i no es donin més explicacions. 

 

La Sra. ANDRÉS constata que s’està acabant el mandat i que són a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció novament parlant de seguretat, igual 

que també faran després amb una proposició constructiva del seu Grup en la línia que ja manté 

en temes de seguretat. 

Indica que es troben una vegada més davant d’aquest balanç d’aquesta política erràtica del 

govern en matèria de seguretat, que s’ha vist reflectida no tan sols en l’Enquesta de 

victimització, sinó també en el Baròmetre Municipal, és a dir, en l’expressió de la ciutadania. 

Constata que el govern de la transparència va ocultar les dades de l’Enquesta de victimització 

fins que van sortir a la llum per part del Ministeri. Indica que el govern dels drets ha negat el 

dret a la seguretat als ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Apunta que 26 de cada 100 

barcelonins han patit un o més delictes i que 37 barcelonins que viuen a Ciutat Vella han patit 

un o més delictes. 

Assenyala que el govern dels treballadors públics ha deixat òrfena la Guàrdia Urbana, que s’ha 

vist abandonada institucionalment per qui té la màxima responsabilitat en matèria de seguretat, 
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que és la seva alcaldessa. 

Afirma que el govern que pretenia transformar aquesta ciutat l’ha convertida en la ciutat amb 

més delictes de tot l’Estat, amb una mitjana de 360 furts el dia i 21 delictes l’hora. 

Per tant, considera que és un fracàs absolut i rotund d’aquest govern en matèria de seguretat, 

que és traslladable a altres àmbits. Diu que aprofitarà aquest torn de la compareixença per 

incidir en la crítica, però manifesta que no tan sols es quedarà en la crítica, sinó que el PSC ja 

va fer propostes per sortir d’aquesta situació i diu que les tornarà a reiterar al torn que té de 

proposicions. 

 

El Sr. VILLAGRASA considera que aquesta és la història d’un fracàs que va començar tres 

anys enrere escollint la Sra. Ada Colau com a alcaldessa i que va començar el mandat amb 

Colau, el Sr. Pisarello, el Sr. Asens i la Sra. Gala Pin intentant fer la seva vendetta particular 

contra la Guàrdia Urbana. 

Diu que Barcelona en Comú va pensar que, en entrar a governar, el que podien fer era netejar la 

Guàrdia Urbana, desfer-la o dedicar-la simplement a tasques administratives. Però constata que 

això no és possible. 

Afirma que, quan entra un govern que no creu en la policia, passa el que passa tres anys i mig 

després, és a dir, que totes les dades són negatives, com ara el Baròmetre Municipal, en què la 

preocupació primera del ciutadà és la inseguretat a Barcelona; que l’Enquesta de victimització 

és la segona sèrie més alta de la història des de l’any 1984, i que  les dades del Ministeri de 

l’Interior diuen que augmenta la criminalitat a Barcelona un 20% i els Mossos d’Esquadra hi 

coincideixen amb un 19%. 

Considera que el govern fa un pla director amb un error de base, que és elaborar un pla director 

sense explicar el model policial. Opina que això només li pot passar a un govern que no creu en 

la seva policia. Es pregunta com el govern pot redactar un pla director en l’inici del mandat 

sense explicar el model policial. Destaca que després el govern ha d’anar improvisant, de 

manera que proposa la policia de barri i destinar un nombre d’agents de la Guàrdia Urbana en 

un districte i en un altre. Pensa que el govern improvisa sense mitjans materials, sense formació 

i sense crear places de la Guàrdia Urbana. 

Opina que es pot fer un bon sistema de policia de barri amb els efectius actuals, però insisteix 

que hi ha d’haver un model i suport per part de les persones que governen, cosa que li ha 

mancat a la Guàrdia Urbana tots aquests anys. Opina que la Guàrdia Urbana s’ha de sentir 

emparada i estimada i que ha de sentir que la seva màxima responsable, l’alcaldessa, els escolta, 

els té en compte i els respecta, cosa que no ha passat. Posa com a exemples d’això el fet que el 

govern hagi volgut dissoldre la USP –que són grans professionals de la Guàrdia Urbana–, 

disfressar-la d’URPE i fer la seva purga particular. Considera que això no es pot consentir. 

Remarca que hi ha titulars, com ara que es canviarà el Centre de Coordinació del carrer Lleida 

al Palau d’Esports, però diu que això es queda en un titular sense proposta. Denuncia que, 

sabent que els agents estan en un equipament denominat malalt i no habilitat per fer la feina que 

s’hi fa, el govern no ha fet res. 

Creu que hi ha un problema de credibilitat per part de l’alcaldessa, manca d’efectius i falta de 

mitjans, de manera que hi ha molts furts, el top manta està descontrolat i hi ha incivisme. 

Remarca que el govern ha aconseguit que el subsol de la ciutat, el metro de Barcelona, sigui 

fins i tot més perillós que la superfície. 

Considera que la tasca del govern és un suspens i que, a més, hi ha hagut manca de lideratge per 

part de l’alcaldessa per aconseguir i reclamar el que necessita Barcelona davant de la 

conselleria d’Interior, concretament amb el Sr. Buch. Reitera que hi ha manca de lideratge, però 

també de convicció per reclamar el que falta a Barcelona: coordinació i més Mossos 

d’Esquadra. 

En aquest sentit, pensa que l’únic que ha aconseguit el govern és un suspens i que Barcelona 
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sigui la ciutat més insegura no d’Espanya, sinó de tot Europa. 

 

La Sra. ROVIRA, en primer lloc, vol mostrar la seva solidaritat amb les persones que estan sent 

detingudes en el marc d’una operació policial, que entén que és de l’Estat espanyol, tot i que li 

falten moltes notícies, però que sap que és per part de la Policia Nacional. Reitera la seva 

solidaritat amb les persones que dia a dia han plantat cara al feixisme i als grups d’ultradreta, 

que cada vegada més estan presents als carrers de Barcelona. Diu que durant el dia estarà 

pendent d’aquesta situació. 

Parlant de la compareixença respecte a la situació de la seguretat i del civisme a la ciutat, 

manifesta que, escoltant alguns dels partits, sobretot els de dretes, sembla que a Barcelona no es 

pugui sortir al carrer i que es doni un escenari d’impossibilitat de desenvolupar una vida 

normal. En tot cas, anuncia que vol desmentir aquesta situació i també la d’alarmisme, perquè si 

hi ha una situació d’alarmisme és en la manca de garantia de drets socials com a conseqüència 

de models polítics i socials que actualment no fan que drets tan bàsics com el dret a l’habitatge, 

a la salut o a una bona alimentació estiguin garantits també a la ciutat. 

Per tant, vol una vegada més situar el focus de la seguretat no tan sols des d’una perspectiva 

policial, a què estan acostumades que es parli també des del govern i des del conjunt de grups 

polítics, sinó situar-lo en el marc de la seguretat econòmica, de la seguretat política, de la 

seguretat en l’àmbit de la salut i de la seguretat personal, etc. Així doncs, creu que cal ampliar 

el focus del que el govern hauria de plantejar quan els partits de la dreta una vegada i una altra 

presenten aquestes demandes de compareixença. 

Diu que la CUP no nega en cap moment que hi hagi un increment de la percepció de la 

inseguretat o dels fets delictius, però sí que nega que aquest increment s’hagi d’abordar només 

amb més presència policial, com pretenen alguns partits polítics del consistori. Creu que cal fer 

un esforç per analitzar l’essència dels delictes, que des de la seva perspectiva constata que es 

troben com a conseqüència de conflictes socials, polítics i econòmics. Pensa que l’Ajuntament 

ha de treballar de manera interdepartamental per abordar les causes que motiven aquests 

delictes i la situació d’inseguretat que es pot produir a Barcelona. 

Respecte a l’increment de la percepció de la inseguretat, opina que el fet que una vegada i una 

altra durant dos anys en aquesta Comissió s’hagi generat una situació d’alarmisme i que els 

mitjans de comunicació que interlocuten amb alguns partits polítics hagin posat sobre la taula 

aquesta situació d’alarmisme sense plantejar respostes ni dades objectives genera que les 

persones també s’acabin creient que aquesta és la realitat. 

Per tant, opina que els que volen promoure que no hi hagi aquesta situació d’inseguretat o la 

percepció d’inseguretat estaria bé que també fossin responsables amb els discursos que fan allà 

on tenen veu. 

Així doncs, creu que cal centrar el debat de la seguretat també en la garantia de drets socials i 

de drets polítics, que no estan garantits i que cal canviar pilars fonamentals d’aquesta ciutat i del 

model social i econòmic que fan que no es puguin garantir aquests drets, que justament són 

pilars que els partits de la dreta mai no volen tocar. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix al comissionat la seva compareixença. Insisteix que cal consolidar 

una estratègia de ciutat el més compartida possible, perquè no es tracta estricament del 

programa polític d’un partit determinat, sinó d’intentar recuperar la confiança de la ciutadania i, 

en temes de seguretat i convivència, treballar una estratègia conjunta el més àmplia possible. 

Reconeix que el consens absolut és impossible, però pensa que hauria de ser amb el màxim 

consens possible. 

Destaca que cal recuperar confiança en temes de seguretat i afrontar reptes de futur, perquè, si 

no, s’està perdent un mandat. Per tant, intentant no perdre aquest mandat, opina que cal arribar 

a consensos sobre recursos humans, tècnics i econòmics, però també sobre estratègia de ciutat 
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al voltant de la seguretat, i també de la convivència. 

Pel que fa a l’Ordenança de civisme, constata que políticament han estat incapaços de pactar i 

votar una ordenança de la convivència. Considera, doncs, que encara hi ha massa feina per fer. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ pregunta al Sr. Recasens quines noves polítiques s’haurien d’implementar 

a les ja existents perquè la seguretat i la convivència no fossin considerades una preocupació a 

la ciutat de Barcelona. 

Aclareix que concretament demana un apunt més enllà de les solucions legislatives i judicials, i 

especifica que es refereix a solucions de l’executiu en matèria de seguretat, de convivència i de 

les polítiques socials que aprofundeixin en les causes que generen la desigualtat i l’incivisme, 

molt en la línia que ara estava exposant la representant de la CUP. 

 

El Sr. RECASENS diu que intentarà respondre el que té a veure amb les polítiques de seguretat, 

perquè constata que hi ha l’escampall habitual en el tema i no pot respondre a tot en els dos 

minuts que li queden. 

De totes maneres, indica que, si realment es vol resoldre el tema, s’ha de pensar no què passa a 

Barcelona, sinó què passa a Barcelona i què passa i ha passat a Catalunya, perquè el problema 

no és de Barcelona, sinó de Catalunya. Destaca que tots els indicadors a Catalunya plantegen el 

mateix nivell de descompensació i que tots es produeixen, casualment, a partir de l’atemptat i 

de l’1 d’octubre. 

Afirma que, per descomptat, s’està treballant en això amb la Generalitat. Remarca que qui ha 

impulsat la Junta Local de Seguretat, qui ha impulsat el pla de xoc i qui ha demanat reunions al 

Síndic de Greuges és l’Ajuntament, no cap altra administració. Destaca, doncs, que 

l’Ajuntament hi està treballant, igual que l’alcaldessa, que està demanant participació de tots els 

estaments i totes les instàncies de la ciutat. 

Reconeix que les dades són tossudes, com diu el Sr. Coronas, però remarca que són tossudes a 

tot Catalunya. Considera que no voler veure que el problema és de tot Catalunya i no voler 

veure per què és no ajudar a resoldre’l. Remarca que el pla de xoc ha millorat els temes, de 

manera que els clubs cannàbics i els narcopisos ja no hi són. Pensa, doncs, que la política no ha 

estat erràtica, sinó que és la mateixa de sempre. Opina que el que ha canviat són altres factors, 

que és el que cal analitzar. 

Parlant de fracàs, com diu el representant del PP, creu que cal parlar de fracassos. Pregunta per 

què el Partit Popular no ha deixat créixer més les policies amb les lleis estatals i per què el Grup 

Popular no ha donat explicacions sobre la jubilació als 60 anys i ha deixat als peus dels cavalls 

la gent que es volia jubilar als 60 anys sense cap explicació de com es feia i per què fins a 

l’últim segon. 

D’altra banda, demana que no es confongui proximitat amb policia comunitària, que no es 

confongui sistema alternatiu amb el sistema alternatiu que no és un tema de l’Ajuntament, sinó 

del Codi penal, de manera que la ideologia deu ser del Codi penal i no de l’Ajuntament. Pensa 

que cal fer una reflexió seriosa, perquè opina que tenen raó els qui demanen que siguin 

polítiques de ciutat i que es plantegin polítiques que passen per no barrejar la seguretat amb 

l’incivisme i que passen per temes realment seriosos i de futur. 

Afirma que, per descomptat, els grups tindran una puntual explicació i tancament de les 

polítiques que s’han fet durant aquest mandat. 

 

El Sr. MARTÍ vol, en nom del Grup Municipal Demòcrata, dirigir-se al primer tinent d’alcalde 

del govern municipal per traslladar a l’alcaldessa la necessitat que convoqui tots els presidents 

dels grups municipals per consensuar una resposta davant dels fets gravíssims que s’estan 

produint en relació amb la detenció d’alcaldes de la demarcació de Girona. 
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El Sr. PISARELLO diu que sí. 

 

El Sr. SIERRA vol traslladar un missatge a la CUP i al govern. Pensa que introduir la ideologia 

en la seguretat és un error que a qui més perjudica és precisament a les classes més 

desfavorides, perquè les persones que viuen en la part alta en un xalet amb piscina no tenen els 

problemes de seguretat que tenen al Raval o en determinades zones del Gòtic. 

 

El Sr. CORONAS diu que acabarà fent famosa la frase de la seva àvia de «mal de muchos, 

consuelo de tontos», però afirma que és el que pensa cada vegada que sent que no és un 

problema exclusiu de Barcelona, sinó que el té tothom. Pensa que això depèn de com s’enfoqui 

la seguretat. Creu que la Sra. Rovira ha donat exemples que la seguretat s’aborda des de molts 

àmbits i que no tots són responsabilitat del Sr. Recasens, tot i que sí de l’alcaldessa, perquè és 

alcaldessa de tot, no tan sols de la seguretat. 

Insisteix que les dades i la realitat són molt tossudes. Opina que només hi ha una manera de 

resoldre-ho, i és abordant quin model es vol de seguretat, no anant a remolc dels problemes, que 

és el que s’està fent fins ara. 

Finalment, es vol solidaritzar totalment i envia tot el seu suport als alcaldes que estan sent 

detinguts per la Policia Nacional, cosa que posa en relleu una vegada més que estan vivint en un 

moment d’excepcionalitat política. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia que repetirà el que ha dit abans perquè el tinent d’alcalde no ha estat 

alerta. 

 

El Sr. PISARELLO replica que estava mirant les notícies. 

 

El Sr. MARTÍ repeteix que el seu Grup demana formalment al tinent d’alcalde que traslladi a 

l’alcaldessa la necessitat de convocar els presidents dels grups municipals de l’Ajuntament de 

Barcelona per parlar i intentar consensuar una resposta davant dels fets gravíssims en relació 

amb la detenció d’alcaldes de la demarcació de Girona. 

 

El Sr. PISARELLO es compromet a traslladar-li la proposta. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

2.-  (M1519/10863) Que comparegui el responsable del govern municipal en matèria de prevenció i 

seguretat per tal d’informar sobre l’actuació de la Guàrdia Urbana al districte de Sants-Montjuïc 

envers una persona sense llar i la seva gossa, així com de la investigació duta a terme per part 

de la UDAI per esclarir els fets que van acabar amb la mort de la gossa Sota. 

 

El Sr. RECASENS lamenta profundament la mort de la gossa Sota. Manifesta que Barcelona és 

una ciutat sensible als drets dels animals, i diu que estan fent tot el possible perquè aquests fets 

no es tornin a repetir. Explica que des del mateix dia dels fets ell mateix va ordenar a la Unitat 

de Deontologia i Afers Interns que s’obrís un expedient per investigar-los per dos motius: en 

primer lloc, perquè cada vegada que hi ha un tret a la ciutat s’investiguen els fets, 

independentment de com sigui la característica del fenomen i, en segon lloc, per veure també si 

hi havia alguna responsabilitat que es pogués derivar de la intervenció policial. 

Apunta que s’han publicat a les xarxes socials versions molt contradictòries sobre aquests fets, 

de manera que van treballar per verificar-les totes. Comenta que les diligències d’investigació 
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que s’han fet han estat de les més completes que ha fet mai la UDAI. Informa que s’han 

analitzat les comunicacions de la sala conjunta, a més de demanar les càmeres dels establiments 

de la zona, tot i que malauradament no hi havia càmeres perquè les de l’hotel no estaven 

operatives, les d’un supermercat miraven cap a dintre, les d’un pàrquing no hi eren perquè no es 

va arribar a obrir el pàrquing i a l’edifici contingu tampoc no hi havia càmeres.  

Explica que s’ha incorporat un veterinari per fer-ne la necròpsia, que és l’equivalent a l’autòpsia 

en un ésser humà. Afegeix que s’han incorporat els comunicats mèdics i els testimonis de 

guàrdies i persones que van veure part de l’actuació i que han volgut testificar. 

Vol aclarir que algunes dades que han sortit a la xarxa no es confirmen, en funció de les proves 

recollides fins ara. Especifica, doncs, que no hi va haver cap trucada prèvia de l’hotel o 

qualsevol altra persona. Matisa que la patrulla que va intervenir és un binomi, són dues 

persones que van veure el gos que deambulava sol i que, com marca el protocol operatiu de 

l’Ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals, van intervenir en aquest fet. 

Informa que, de la informació que fins ara s’ha obtingut, es desprenen fets objectius, en què 

s’ha de basar i es basarà sempre. Explica que el resum d’aquests fets és que la intervenció de la 

Guàrdia Urbana va ser defensiva i proporcional. 

Ara bé, indica que la causa està a disposició judicial i que, per tant, per norma, s’ha de 

paralitzar aquest expedient en espera de la resolució judicial i del que aporti el judici. Diu que, 

si en el judici apareixen noves proves de persones que no han volgut aportar-les en fase policial 

o apareix algun nou element probatori que el jutge consideri, els fets provats de la sentència 

obligarien l’Ajuntament a actuar en conseqüència. 

Afegeix que també s’han demanat públicament testimonis i proves que actualment no té, ja que 

no hi ha hagut cap testimoni que doni una visió diferent de la que tenen en les diligències 

investigadores. 

Explica que, juntament amb la tinent d’alcalde Janet Sanz, s’han fet reunions amb diferents 

entitats animalistes i amb el Col·legi de Veterinaris per intentar esbrinar com es pot millorar la 

intervenció amb gossos. Comenta que la Guàrdia Urbana tenia una relació molt estreta amb 

l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona i que treballen diàriament amb molts 

operatius que impliquen el tracte amb animals. 

Informa que el 2018 es van fer 586 intervencions en què es va demanar col·laboració en el marc 

del procediment actual a Help Guau i a Biodivers, que són entitats que actuen habitualment amb 

aquest servei de l’Ajuntament. 

Explica que, a més, la Guàrdia Urbana va treballar i actualitzar el 2017 el seu procediment 

operatiu sobre venda i tinença responsable d’animals. Afegeix que des del juny de 2017 

s’estava treballant amb l’OPAB i la FAADA en una actualització de la formació, a la qual cosa 

ara s’ha incorporat el Col·legi de Veterinaris. Per tant, anuncia que es revisarà i es farà una 

formació per a tota la plantilla a partir del febrer i que després se’n farà una de més específica 

per a la Unitat Canina. Comenta que, a més, s’estan treballant els protocols per tenir 

l’acompanyament dels serveis especialitzats de l’Ajuntament en intervenció amb animals. 

Així doncs, afirma que no tan sols s’ha fet una investigació del que ha passat, sinó que s’intenta 

millorar el futur perquè no torni a passar. Demana, però, que tothom s’atingui als fets objectius i 

provats i que no es vagin difonent opinions i idees que són molt vàlides però que si no són 

basades en la realitat no aporten gaire res més al coneixement dels fets. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’explicació de tota la informació disponible que hi ha fins ara. 

Tanmateix, vol fer una reflexió. Constata que hi va haver una intervenció policial que és 

pertinent fer perquè hi havia una gossa solta i que la intervenció policial va acabar amb la gossa 

morta i la persona sense llar reduïda al terra, amb tots els problemes que això comporta. Li 

costa d’entendre que una actuació policial davant d’una situació com aquesta acabi així. Diu 

que no és la seva feina ni pretén amb aquesta compareixença buscar culpables ni carregar 
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responsabilitats en ningú, perquè no té coneixement per fer-ho i, a més, no li toca, ja que per 

això hi ha la UDAI, que és la Unitat de Deontologia i Afers Interns, que és qui s’encarrega de 

fer aquestes coses i consideren que l’actuació és correcta. 

En tot cas, més enllà que tècnicament es pugui considerar correcte, pensa que cal fer-se la 

reflexió de si es vol que les actuacions policials com aquesta acabin d’aquesta manera, perquè 

creu que no. Recorda que han començat lamentant la mort de la gossa, que ell també lamenta, 

igual que lamenta que hi hagi una persona sense llar en aquestes condicions a la ciutat, tot i que 

ja sap que són coses complexes de resoldre. Però el preocupa el fet que una actuació policial 

acabi a la Gran Via, cantonada plaça Espanya, en un moment de molta afluència de persones al 

carrer, de circulació de vehicles, amb una pistola disparant-se. Afegeix que el preocupa perquè 

això per si sol també provoca un problema de seguretat. 

Per tant, diu que si s’han de revisar els protocols es revisin, que si s’ha de fer formació 

específica serà benvinguda, ja que ERC ho ha demanat moltes vegades, concretament en el 

tema animalista. Recorda que el seu Grup no ha estat l’únic, perquè també hi ha hagut alguna 

proposta del Grup Municipal Demòcrata en la mateixa línia. Considera que al final ha hagut de 

passar això perquè es decideixi avançar aquesta formació. 

Recorda un episodi amb diversos guàrdies urbans ferits per gossos a l’Estació del Nord poc 

temps enrere, i espera que estiguin tots recuperats de les ferides, que en principi eren lleus. 

Indica, però, que allà no van treure l’arma.  

Per tant, demana que es faci la reflexió sobre criteris d’oportunitat, de proporcionalitat, de com 

s’ha d’actuar en funció del lloc on un és i de la situació i de qui un té al davant, perquè es tracta 

d’una actuació amb una gossa i amb una persona sense llar que va acabar molt malament, i creu 

que això no s’ho poden permetre. 

 

El Sr. MARTÍ comparteix aquest lament, perquè considera que són fets molt lamentables. 

Constata que molts no entenen com ha pogut succeir, malgrat que en el dia a dia hi ha 

situacions que s’agreugen, que inicialment no ho semblen i que poden arribar a ser greus i 

amenaçar la integritat de les persones i també dels servidors públics, entre els quals la policia, la 

Guàrdia Urbana. Lamenta, doncs, els fets. 

Indica que el dia que es va produir aquest fet el Grup Municipal Demòcrata va ser el primer de 

presentar preguntes al govern per escrit, sense avançar posicionaments, sense prejutjar res, 

perquè creu que han de ser seriosos i que cal esperar que finalitzi aquesta investigació que s’ha 

obert, que era evident que s’havia d’obrir amb immediatesa. 

Explica que el seu Grup també ha presentat una pregunta, però a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat, perquè li interessa centrar el fet lamentable en la vessant del benestar 

animal, i també de les persones que pateixen o que són vulnerables, però no posar el focus en el 

que està passant i que tampoc no li agrada, que és que 3.000 agents de la Guàrdia Urbana 

puguin rebre les conseqüències o puguin tenir una taca respecte a una actuació discutible, que 

es veurà com acaba si, a més, està judicialitzada, perquè és evident que hi ha denúncies i 

querelles i més que n’hi haurà. Diu que esperarà aquests resultats judicials, a part de la 

investigació interna. Però repeteix que ha volgut situar l’element en l’àmbit del benestar animal, 

no en l’àmbit de prejutjar un agent o agents, perquè aquesta operació no va ser d’un agent, sinó 

d’uns quants. 

Destaca que hi ha hagut una molt mala imatge de la ciutat. Afirma que fins ara Barcelona ha 

estat líder en polítiques públiques de benestar animal, de sensibilitat, de bona convivència entre 

les persones i els animals. Indica que hi ha hagut mobilitzacions ciutadanes massives per 

aquesta causa, que segurament no es mobilitzen per altres coses. Afegeix que fins i tot hi ha 

hagut algun disturbi, alguna situació no desitjada en què també han hagut d’actuar tant la 

Guàrdia Urbana com els Mossos d’Esquadra. 

Per tant, constata que hi ha una imatge que ha quedat malmesa de la ciutat, en part també de la 
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Guàrdia Urbana, cosa que no es poden permetre. Aprofita per enviar el suport reiterat del Grup 

Municipal Demòcrata a la Guàrdia Urbana. Tanmateix, troba evident que, si hi ha un fet aïllat, 

concret de mala praxi, s’haurà d’acabar determinant via investigació interna i en paral·lel via 

sentències judicials si és que això s’arriba a sentenciar. 

Així doncs, repeteix que tots coincideixen que no s’hauria de tornar a repetir a Barcelona, i per 

això s’han de fer moltes coses en paral·lel. Recorda que, pel que fa a la formació, el govern 

Trias va impulsar la formació d’agents de la Guàrdia Urbana en benestar animal i en maneig 

d’animals en situacions complexes. Explica que això va durar pocs mesos, perquè evidentment 

el nou govern va deixar aquesta formació al calaix. Diu que ara no mirarà el retrovisor, però 

pensa que cal fer més coses, perquè un altre episodi com aquest no se’l poden permetre. 

Reitera el seu suport a la Guàrdia Urbana, però també exigeix que s’aclareixin tots els detalls 

que envolten aquesta actuació desgraciada. 

 

El Sr. SIERRA indica que el menyspreu de la Sra. Colau a la Guàrdia Urbana de Barcelona 

durant tot el mandat ha estat una constant. Vol posar sobre la taula una vella reivindicació de la 

mateixa Guàrdia Urbana en la que diu el Sr. Pisarello que és una smart city i una ciutat de 5G. 

Diu que Ciutadans vol que sigui així efectivament, que els membres de la Guàrdia Urbana 

estiguin dotats de càmeres per protegir la seva actuació en la via pública i que es garanteixi la 

transparència en la seva activitat. 

Dit això, també lamenta la mort de la gossa i aquests incidents. Espera que les investigacions 

aclareixin tots els detalls d’aquest succés. Indica que amb aquesta dotació de càmeres que es fan 

en altres municipis d’Espanya, en el que es pretén que sigui una smart city, hi hauria la garantia 

de les seves actuacions, la identificació de possibles culpables i que s’haurien evitat el 

vergonyós espectacle de l’alcaldessa buscant vídeos i fent una crida a la població per buscar 

vídeos que aclarissin aquest succés. Afirma que d’aquesta manera ja estaria aclarit i que 

s’haurien estalviat aquesta polèmica i el qüestionament de les accions de la Guàrdia Urbana, un 

cos policial que li consta que té amor pels animals, que té una Unitat Muntada en què tracten els 

cavalls com a companys seus, en què els procuren un benestar després de deixar d’estar en 

servei, igual que passa amb la Unitat Canina. 

Pensa que cal aplicar els mitjans necessaris perquè no hi hagi dubtes sobre la seva actuació, de 

manera que se sabria objectivament si es compleixen els protocols i si els agents actuen amb la 

proporcionalitat amb què han d’operar a la via pública. Afegeix que així s’haurien estalviat 

multitudinàries manifestacions, l’espectacle vergonyós que ha donat l’alcaldessa Colau i 

sobretot que una imatge val més que mil paraules. Pensa que hi ha prou mètodes tecnològics 

perquè ja es fan en altres ajuntaments, en què els mateixos guàrdies urbans porten un dispositiu 

que grava àudio i vídeo, de manera que hi hauria una garantia no tan sols per als companys de 

la Guàrdia Urbana, sinó per a tots els barcelonins. 

 

La Sra. ANDRÉS constata una vegada més que el govern de la Sra. Colau l’encerta quan 

rectifica, ja que és ara quan es començaran a fer aquestes formacions i quan es començaran a 

revisar els protocols. Indica que ha de passar alguna cosa perquè el govern reaccioni. Pensa que 

el govern no ha de reaccionar, sinó que s’ha d’avançar, ha de preveure i ha de treballar amb els 

mitjans que té o aconseguir-ne més si en té pocs. 

Pensa que aquest cas és un clar exemple de la tònica general, és a dir, que si no hagués passat 

res continuarien igual, quan s’ha vist que és necessària aquesta formació, que cal revisar els 

protocols i que, en el cas de persones que estan al carrer amb gossos, efectivament s’ha de 

treballar amb previsió i no tan sols des del punt de vista de la Guàrdia Urbana, sinó també des 

d’altres punts de vista, de protecció també d’aquests animals. Opina que sobretot no s’han de 

posar les persones en risc innecessàriament, ni tampoc posar en risc la professionalitat ni 

l’honorabilitat d’un guàrdia urbà que ha de reaccionar davant d’una situació sense tenir clar què 
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ha de fer.  

Considera que l’obligació del govern és donar seguretat a la Guàrdia Urbana quan ha de fer una 

actuació, cosa que s’aconsegueix amb formació, amb protocols, amb ordres clares i amb mitjans 

suficients. Creu que aquest desgraciat incident és un exemple del que no està fent aquest 

govern: donar eines i seguretat a la Guàrdia Urbana quan ha de treballar. Diu que això no 

s’arregla amb unes crides de l’alcaldessa per demanar vídeos a veure què ha passat, cosa que 

troba vergonyosa. Espera que es resolgui immediatament aquesta situació, que es posi a 

treballar la Guàrdia Urbana, però també sobre un tema que el govern té pendent i que també 

abanderava, que era el tema dels animals de companyia i dels gossos. 

 

El Sr. VILLAGRASA vol fer un incís sobre la prejubilació dels guàrdies urbans, ja que estava 

tot previst en els pressupostos generals de l’Estat. Recorda, però, que es va donar suport a una 

moció de censura i que, per tant, ara cal reclamar a qui governa. 

Pel que fa al motiu de la compareixença, considera que és una mostra de com el govern ha 

deixat la Guàrdia Urbana al descobert. Constata que la Guàrdia Urbana ha de treballar al carrer i 

ha de garantir la seguretat i que va passar un fet desagradable. Diu que també lamenta la mort 

del gos, igual que lamenta que el guàrdia urbà veiés perillar la seva integritat física, perquè això 

ningú no ho remarca. Reitera que també lamenta que el guàrdia urbà hauria pogut patir una 

agressió molt més gran. 

Tanmateix, diu que al final es queda amb la versió de la Guàrdia Urbana. Indica que, si això 

està en una investigació judicial, cal esperar que aquesta acabi, perquè fer judicis paral·lels és 

molt perillós. Considera que fer judicis paral·lels pot acabar tacant la imatge d’un guàrdia urbà, 

ja que al final la justícia li podria donar la raó i dir que va actuar de manera defensiva i 

proporcional, però que després ningú no netejarà la imatge del guàrdia urbà. Adverteix, doncs, 

sobre el fet de fer judicis paral·lels sobre la Guàrdia Urbana i sobre l’agent en concret. Insisteix 

que, com que està en investigació judicial, cal ser prudent i esperar que acabi. 

Pensa que també cal fer una reflexió de totes aquelles persones sensesostre que viuen al carrer i 

que també tenen gossos. Manifesta que la persona que té un gos a Barcelona també ha de 

complir unes obligacions, com ara el xip d’identificació, que estigui vacunat, etc.  

Recorda que el Sr. Coronas ha parlat dels guàrdies urbans que van ser ferits a l’Estació del Nord 

i que espera que es recuperin. Diu que ell també espera que es recuperin, però afegeix que vol 

que un guàrdia urbà no pateixi cap atac. Remarca que si pateix un atac per part d’un animal 

s’haurà de defensar. Indica que una altra cosa són els protocols, que està d’acord que 

segurament caldrà revisar-los. Pel que fa a la dotació de més mitjans a la Guàrdia Urbana, 

també hi està d’acord. 

Insisteix que, en pro de la prudència, esperaria que acabés l’Administració judicial, i torna a 

advertir sobre fer judicis paral·lels perquè es pot perjudicar la imatge d’un cos i d’un agent de la 

Guàrdia Urbana. 

 

La Sra. ROVIRA, respecte als fets que es van produir, pensa que cal escoltar el que té a dir el 

govern davant de tanta incertesa de diferents notícies que han sorgit. Tanmateix, troba evident 

que un gos va ser executat i que una persona sense llar va ser agredida per part d’agents de la 

Guàrdia Urbana. Entén que això, des de qualsevol prisma, no pot quedar impune. 

Així mateix, en aquesta lògica, creu que s’evidencia aquell privilegi dels treballadors de la 

Guàrdia Urbana en relació amb la resta de treballadors del mateix Ajuntament o de la resta de 

veïnes de la ciutat de Barcelona, en tant que, quan es denuncia una agressió cap a una persona 

de la Guàrdia Urbana, l’Ajuntament surt de seguida a condemnar aquella agressió, però que 

quan es fa el contrari s’obren tot un seguit d’investigacions, s’esbrina ben bé què ha passat, etc. 

Opina que això situa en una relació diferenciada entre quan són les veïnes o bé quan és la 

Guàrdia Urbana qui desenvolupa aquestes males pràctiques. Per tant, vol posar sobre la taula 
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això i com el govern treballa en aquesta lògica de privilegis d’uns cossos respecte a uns altres o 

d’unes persones de la ciutat respecte a unes altres. 

D’altra banda, aclareix que, quan la CUP moltes vegades fa un discurs potser més teòric sobre 

el que és la seguretat i sobre els diferents àmbits de la seguretat, ho fa també pensant en casos 

com aquest. Indica que, si davant d’aquesta intervenció, en lloc de ser els agents de la Guàrdia 

Urbana qui haguessin desenvolupat la intervenció, hagués estat una treballadora social, una 

psicòloga o una persona que treballa en l’àmbit dels animals, que sabés tractar els animals 

d’una manera correcta i les persones en una situació de vulnerabilitat de manera correcta, des 

d’una perspectiva de drets, segurament això no s’hauria desenvolupat d’aquesta manera. 

Manifesta que és per això que la CUP posa sobre la taula que amb la Guàrdia Urbana no 

comença ni acaba tot, sinó que s’ha de treballar amb el conjunt de treballadors municipals de les 

diferents àrees en funció de les necessitats determinades que hi ha. 

Per tant, creu que també és per aquí, no tan sols a través d’una formació respecte a com es 

treballa amb els animals, que s’ha d’abordar aquesta perspectiva de seguretat. Constata que s’ha 

posat el focus en el gos, que va ser executat, però diu que pel seu Grup la pallissa, ja que va 

poder veure després com estava la persona sense llar, també cal posar-la al centre de les 

actuacions policials que s’hi van desenvolupar. 

Així doncs, manifesta que, quan la CUP demana que hi hagi formacions específiques en drets 

humans, no tan sols dins dels cossos de seguretat, sinó del conjunt de treballadores de 

l’Ajuntament, també ho fa perquè sap que en situacions de vulnerabilitat i conflictives encara 

no es tenen prou competències personals i emocionals per saber gestionar certes situacions. 

Insisteix que és des d’aquesta perspectiva que el seu Grup moltes vegades desenvolupa el seu 

discurs de la seguretat. 

Dit això, anuncia que abandonarà la sessió, atesa la situació d’excepcionalitat política que s’està 

vivint, amb detencions de 2 alcaldes i sap que fins a 7 o 8 persones més. Convida la resta de 

partits a abandonar la sessió si no hi ha coses que sigui imprescindible que es votin i que només 

es voti el que sigui més executiu. Entén que com a Ajuntament de Barcelona també cal que es 

posicionin davant de les detencions d’alcaldes escollits democràticament. 

 

El Sr. ARDANUY indica que els fets que han suscitat aquesta compareixença no pel fet de ser 

aïllats són menys importants i porten a la reflexió al voltant de la cultura i el coneixement sobre 

la relació no tan sols amb les persones, sinó també amb els animals de companyia a la ciutat. 

Pensa que cal que s’acabi d’esclarir la situació, que s’emetin tots els informes necessaris i que 

finalitzi la investigació per part de l’Ajuntament per treure’n les millors i les màximes 

conclusions possibles. Indica que a partir d’aquestes conclusions s’ha de veure la millor manera 

per tal que la Guàrdia Urbana i l’Ajuntament de Barcelona incorporin millores a fi que els 

protocols siguin més efectius en altres situacions semblants. 

Vol fer una reflexió per complementar aquesta situació, i és el fet que segurament a la 

ciutadania li cal una millor cultura al voltant de la relació amb els animals i els drets dels 

animals a la ciutat de Barcelona. Per tant, en aquest sentit, considera que no solament la 

Guàrdia Urbana i l’Ajuntament, sinó també la societat haurien de reflexionar més sobre aquest 

tema i millorar el que vol dir aquesta relació a Barcelona. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ demana que la investigació segueixi el seu curs i que s’aclareixin els fets. 

Però troba lògic que hi hagi un gran malestar, perquè es va matar d’un tret un animal en plena 

via pública i que era, a més, l’acompanyant i l’única cosa que tenia aquest senyor que no té llar, 

a part de la pallissa que es va endur. 

Comenta que per sort li agraden molt els animals i que ha tingut 10 gossos. Afirma que els 

labradors no són gossos que ataquin, ja que no és una raça perillosa, i menys una gossa, perquè 

les gosses defensen, no ataquen mai. Diu, però, que és una opinió particular. 
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En tot cas, considera que s’ha de demanar justícia i que també s’ha de fer un protocol nou, 

revisar els protocols amb els animals i una formació específica perquè cada dia hi ha més 

agressions d’animals perillosos a vianants, cosa que també és molt preocupant. Per tant, opina 

que una ciutat animalista ha de tenir un protocol molt clar sobre la conducta animal. 

 

El Sr. RECASENS diu que se suma un cop més al fet que la situació és lamentable i que la mort 

d’un animal en una ciutat o a qualsevol altre lloc que no sigui ciutat és un fet lamentable. 

En tot cas, aclareix que si aquest senyor va quedar detingut va ser perquè li va trencar la cara a 

un policia, ja que li va fer saltar una dent i li va pegar un cop al cap. Precisa, doncs, que està 

detingut per atemptat i no per un altre fet. 

Comenta que en els mateixos dies hi ha hagut diversos casos d’agressió de gossos 

potencialment perillosos, ja que l’endemà hi va haver una agressió a una persona de 85 anys a 

Barcelona mateix, i diu que les dades que té és que aquesta gossa, abans que l’agent disparés en 

defensa pròpia, l’havia mossegat i que abans també havia mossegat una altra persona. Per tant, 

destaca que era un gos potencialment perillós. 

En tot cas, indica que són els amos i no els gossos qui són els responsables dels animals. Per 

tant, pensa que també correspon a la ciutadania d’una ciutat que es vol animalista que vigili 

perquè els seus animals puguin anar entre els ciutadans sense perill, que puguin anar amb la 

deguda cartilla sanitària, amb els xips i amb els controls, perquè per la ciutat hi va molta gent. 

Explica que entre altres coses també s’ha hagut de vacunar aquest agent perquè no sabien 

quines malalties tenia el gos. 

Ja sap que la UDAI no ha dubtat mai a obrir els expedients que corresponien. El sorprèn que els 

regidors diguin que va ser un espectacle vergonyós un exercici de transparència que és intentar 

evitar visions interessades o fins i tot fakes o mentides a les xarxes i dir que si algú té una prova 

que l’aporti. Li sembla que això va en defensa de la transparència i de la veritat. Diu que 

aquestes proves encara no han aparegut, però reitera que qui ha volgut ha tingut l’oportunitat 

d’aportar proves fefaents i que encara la té en fase judicial. Espera que si algú les té les aporti. 

Afirma que no tindrà cap problema a demanar responsabilitats a qui sigui, però que tampoc 

prejutjarà mala praxi ni té cap indicador en què aparegui mala praxi. Per tant, diu que si 

aparegués actuaria amb congruència, però que mentre no aparegui actuarà en conseqüència fins 

que no hi hagi proves noves. Reitera, doncs, que la intervenció va ser defensiva i proporcional. 

Torna a dir que si apareixen noves proves serà el primer a canviar d’opinió, però repeteix que 

de moment no hi són i que s’ha d’atenir al que hi ha. 

Reconeix que potser no ho ha explicat bé o que potser no ho han entès, però aclareix que 

justament judicis paral·lels és el que s’ha evitat de fer, i afirma que, pel que fa a protocols i 

formació, ja s’estaven treballant molt abans que passés això. Matisa que ara amb la visibilitat 

són visibles els que s’estaven fent i que se’n faran. Insisteix, però, que ja s’estava treballant des 

de feia temps amb protocols i formació. Explica que els protocols inclouen la intervenció de 

personal especialitzat i no de policia davant de casos de gossos potencialment perillosos o que 

vagin solts pel carrer. 

Reitera que s’atindrà sempre als fets provats. Diu que si en seu judicial se’n proven uns altres 

evidentment l’Ajuntament actuarà en conseqüència. 

 

El Sr. CORONAS aclareix que la intenció d’Esquerra Republicana de Catalunya no ha estat en 

cap cas fer judicis paral·lels, perquè els regidors no són ningú per dir si una cosa està ben feta o 

mal feta en una actuació policial, tret que sigui molt evident, cosa que no passa en aquest cas. 

Per tant, manifesta que té plena confiança en la investigació que s’està fent, en la decisió que es 

prengui i en els agents de la Guàrdia Urbana. Pensa que la qüestió és si aquest tipus 

d’actuacions les ha de dur a terme la Guàrdia Urbana. 

Pel que fa al que deia el Sr. Villagrasa que els gossos han d’anar amb xip i vacunats, pregunta si 
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el regidor del PP de veritat li vol exigir a una persona sense llar que posi el xip i la vacuna al 

seu gos. Pensa que, en tot cas, és l’Administració qui ha de vetllar perquè això passi. Afegeix 

que aquest gos li oferia la companyia que la societat li nega i la seguretat que la ciutat no li 

ofereix. Opina que cal reflexionar sobre el fet que justament un responsable de la seguretat 

pública li arrabassi aquestes dues coses. 

Demana, doncs, que es plantegin seriosament si aquestes actuacions amb persones sense llar 

s’han de dur a terme des del marc de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. MARTÍ diu que té poca cosa més a afegir. Constata que el que passa, a més a més del fet 

que estan tractant, que és un fet greu i lamentable, és que al voltant d’això en paral·lel s’han 

produït altres situacions que tenen a veure amb el benestar animal i amb la relació de les 

persones amb els animals. Considera que tot això es retroalimenta. Pensa, doncs, que cal ser 

molt curosos i vigilants a l’hora d’evitar que es produeixin fets com aquest una altra vegada. 

 

El Sr. RECASENS diu que està totalment d’acord amb el Sr. Coronas, que el que cal plantejar-

se és qui ha de fer aquestes intervencions en aquests casos. Anuncia que els protocols revisaran 

qui ha d’intervenir-hi i com ha d’intervenir-hi perquè no sigui la Guàrdia Urbana sempre qui 

intervingui com a element residual en qualsevol problema de la ciutat. 

 

El Sr. PISARELLO vol respondre al regidor Martí que l’alcaldessa està en aquests moments a 

la presó amb la Carme Forcadell i que quan surti d’allà efectivament farà unes declaracions per 

condemnar aquestes detencions sense citació judicial de dos alcaldes. A més, vol recordar que 

hi ha tres activistes més que estan detinguts. Anuncia que quan l’alcaldessa arribi a Barcelona ja 

li traslladarà aquesta necessitat de convocar els presidents de grup. 

 

Es dona per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

3.-  (2019/24) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. August Gil Matamala en 

reconeixement de la seva trajectòria vital i professional, com a veu fidel als principis universals 

de llibertat i justícia.  

 

El Sr. ASENS explica que es tracta d’una proposta d’atorgament de la Medalla d’Or al Mèrit 

Cívic al Sr. August Gil Matamala, president de l’Associació d’Advocats Europeus Demòcrates, 

advocat d’una llarga i prestigiosa trajectòria en l’àmbit de la defensa i extensió dels drets 

humans i que va destacar especialment en la defensa de les causes polítiques i sindicals davant 

del Tribunal d’Ordre Públic i que ja ha tingut altres reconeixements d’aquestes característiques 

com el Premi de la Creu de Sant Jordi o, la setmana anterior, el lliurament del Premi de la 

Justícia als juristes per la seva trajectòria laboral. 

 

El Sr. CIURANA, tot i que reserva la intervenció per al Plenari, anuncia que lògicament és 

absolutament favorable a aquest atorgament, entre altres coses perquè el Sr. Gil Matamala 

també lluita pel mateix que estan lluitant tots ells, que és pel respecte dels drets humans, la 

llibertat d’expressió, del dret d’acció política, etc. Constata que el Sr. Gil ho ha fet des de la 

seva faceta jurídica, però també com a ciutadà implicat en els afers polítics de cada dia. 

Creu que aquesta és una reflexió que ara com ara és més important que mai. Per tant, també 
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anuncia que el seu Grup intervindrà en els punts següents sobre la medalla, que fixarà posició 

en els diferents expedients de la part decisòria i que es reserva la possibilitat d’abandonar 

aquesta sessió a causa dels fets extraordinàriament greus que estan succeint en el món local i 

polític de Catalunya. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que farà la intervenció al Plenari, però anuncia el vot en contra. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que expressarà el posicionament al Plenari i també l’argumentació. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia que vota en contra i que també farà la intervenció al Plenari. 

 

El Sr. CORONAS expressa el seu vot favorable i també es reserva la intervenció per al Ple. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot favorable i que quan finalitzi la part dispositiva de la 

Comissió abandonarà la sala. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu vot favorable i manifesta que farà la intervenció al Plenari. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, 

ERC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, reserva de vot del PSC i posicionament contrari de Cs i 

PP.  

 

4.-  (512/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. José Solchaga Zala, acordat pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 29 de gener de 1949. 

 

(Tractat conjuntament amb els punts del 5 al 13.) 

 

El Sr. PISARELLO explica que és una proposta per retirar els honors i la distinció que la ciutat 

de Barcelona va concedir a Francisco Franco i també a qui va ser president del govern del seu 

règim, Luis Carrero Blanco, així com a diferents jerarques i institucions de la dictadura. 

Així mateix, anuncia que es proposa la retirada d’honors i distincions que també es va concedir 

a d’altres responsables de terrorisme d’estat que van precedir Franco, com és el cas del 

governador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido, responsable de l’assassinat de molts 

treballadors, però molt especialment d’una figura molt estimada per la ciutat de Barcelona com 

és la de qui va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona, l’advocat Francesc Layret. 

 

El Sr. CIURANA anuncia que hi votarà favorablement, com no podia ser d’una altra manera. 

Afegeix que, de fet, el seu Grup portava en aquesta mateixa sessió una proposició precisament 

per instar l’Ajuntament perquè commemorés de forma adequada el 80è aniversari de l’arribada 

de les tropes franquistes a Barcelona i també de l’inici de la Segona Guerra Mundial, amb un 

reconeixement explícit a tota aquella gent que va lluitar contra el franquisme, el feixisme i el 

nazisme. Per tant, expressa el vot favorable a totes aquestes medalles. 

Tanmateix, vol fer dues observacions: una de caràcter tècnic i una de caràcter polític. Comenta 

que, pel que ha pogut veure en l’expedient, hi ha un advertiment sobre el fet que en el cas de 

dues de les entitats a què es retira la medalla caldria comprovar prèviament si continuen actives 

i, en tot cas, donar-los el tràmit d’audiència. Creu que val la pena blindar jurídicament al 100% 

aquesta retirada per evitar algun revés administratiu o judicial en el futur. Per tant, li agradaria 

que en aquest cas quedés constància d’aquesta expressió. 
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Pel que fa a l’altra, indica que, curiosament, també mirant els expedients ha vist que una de les 

expressions que va fer servir el Sr. Acedo Colunga l’any 1939 va ser «desinfectar el suelo 

patrio». Recorda que, malauradament, poc temps enrere el Sr. Borrell va dir una cosa semblant. 

Constata, doncs, que l’herència mental del totalitarisme encara és ben viva. 

 

La Sra. BARCELÓ anuncia que farà la intervenció en el Plenari i expressa el seu vot favorable 

a la retirada de totes les medalles. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que també vota favorablement tots els punts de retirada de medalla 

franquista. Creu que fan un acte de dignitat i justícia que, malauradament, han tardat molt a fer, 

però que finalment s’ha fet, de manera que bé està el que bé acaba. 

Així mateix, anuncia que, en acabar aquest punt, els representants d’ERC marxaran de la sessió 

perquè entenen que la situació és molt greu, ja que estan detenint càrrecs electes com ells 

mateixos. Destaca que s’està atemptant directament contra el que són càrrecs electes 

municipals, i manifesta que el seu Grup es considera favorable al respecte a la llibertat 

d’expressió i al respecte a la llibertat d’exercir el seu càrrec en funció de la seva ideologia, 

sempre que sigui de manera pacífica i democràtica. Així doncs, atesa la gravetat dels fets, 

reitera que abandonarà la sessió per fer un seguiment d’aquest cas. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot favorable a la retirada d’aquestes medalles, ja que és un acte 

de justícia. Explica que la Llei de memòria històrica ja preveu la retirada de distincions a qui 

hagi fet exaltació del franquisme. Afegeix que és un acte de reparació a les víctimes. 

En relació amb les víctimes, es vol referir especialment a les dones, que van ser relegades a ser 

ciutadanes de segona, a ser dependents de la seva família o del seu marit i que no solament ho 

van ser perquè van estar mancades de drets laborals dignes i socials i civils, sinó també perquè 

després, quan aquestes dones han sigut grans, que no han cotitzat mai a la Seguretat Social 

treballant tota la vida, han quedat en aquell gran arc de pobresa, que impacta especialment les 

dones grans. 

 

El Sr. MULLERAS diu que, com fa habitualment en les medalles, farà reserva de vot i la 

intervenció en el Plenari. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el vot favorable a tots els punts. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu vot favorable a tots els punts i anuncia que la intervenció la 

farà al Plenari. Afegeix que també es retirarà després de les propostes d’acord i ratificacions, 

que creu que s’han d’aprovar. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot del PP.  

 

5.-  (510/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

commemorativa dels XXV anys de Pau al Sr. Francisco Franco Bahamonde, acordat pel Plenari 

del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 13 d’agost de 1964. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot del PP.  

 

6.-  (513/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 
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l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Or de la Ciutat de Barcelona a la Sección Femenina, acordat pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 23 de juliol de 1966. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot del PP.  

 

7.-  (515/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Agustín Muñoz Grandes, acordat pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 26 de febrer de 1969. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot del PP.  

 

8.-  (1385/18) DEIXAR sense efecte l’acord de la Comissió Municipal permanent de l’Ajuntament 

de Barcelona, adoptat el 16 de juliol de 1929, pel qual es sol·licita al Consell de Ministres la 

concessió de la Gran Cruz de Beneficència al senyor Severiano Martínez Anido; INSTAR 

l’administració competent perquè iniciïn els tràmits per a la revocació de la concessió de la 

Gran Cruz de Beneficència al senyor Severiano Martínez Anido. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot del PP.  

 

9.-  (516/2018) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Honor de la Ciutat de Barcelona al Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, 

acordat per la Comissió Municipal Permanent de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 26 de 

juliol de 1939. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot del PP.  

 

10.-  (1383/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’ Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Alfonso Pérez-Viñeta Lucio, acordat pel Plenari del 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 2 de febrer de 1971. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot del PP.  

 

11.-  (1384/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’ Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Luis Carrero Blanco, acordat pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a títol pòstum en sessió de 27 de desembre de 1973. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot del PP.  

 

12.-  (514/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 
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l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Antonio Ibáñez Freire, acordat pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 2 de febrer de 1967. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot del PP.  

 

13.-  (517/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament del pergamí i 

la placa de plata de fill adoptiu de Barcelona al Sr. Felipe Acedo Colunga, acordat pel Plenari 

del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 30 de maig de 1953. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot del PP.  

 

El Sr. CIURANA manifesta que si la presidència li permet fixar posició sobre els punts de la 

part decisòria tot seguit abandonarà la sessió. 

 

La presidenta pregunta si, segons el Reglament, és possible anunciar els posicionaments dels 

diferents punts si tots els portaveus hi estan d’acord. 

Proposa, doncs, tractar conjuntament tots els punts de la part decisòria, de manera que permet 

als grups marcar el seu posicionament. 

Sembla que hi ha majoria per part dels portaveus, tot i que alguns grups no hi estan d’acord. 

Torna a explicar que, com que hi ha grups que han anunciat que marxaran de la sessió, proposa 

tractar conjuntament els diferents punts per tal que els portaveus puguin expressar els seus vots, 

de manera que Secretaria pugui recollir el posicionament dels grups. Diu que, si no, els grups 

marxaran i no hi haurà el posicionament. 

 

El Sr. CORONAS anuncia que fa una abstenció a tots els punts perquè el seu Grup se’n va. 

 

El Sr. MULLERAS pensa que Secretaria hauria de dir si això es pot fer o no. 

 

La presidenta replica que Secretaria ha dit que el que es necessita per fer el posicionament és 

que s’abordin els punts. Reitera que la seva proposta era fer un tractament conjunt dels punts 

per recollir les posicions, però que, com que no es veu d’aquesta manera i no es vol tractar així, 

segurament hi haurà uns grups que marxaran. 

Veient que hi ha grups que abandonen la sala per la situació d’excepcionalitat, comunica que la 

proposta de la presidència seria suspendre la sessió, perquè, si no, és d’anomalia. 

 

El Sr. ARDANUY pregunta quins són els números de quòrum. 

 

La presidenta respon que 5 regidors i que hi ha d’haver 5 regidors per donar validesa a les 

qüestions que s’aproven.  

Diu que ho anuncia perquè, a part de ser la presidenta de la Comissió, també forma part d’un 

grup municipal, de manera que també es veurà obligada a marxar. Aclareix que ho transmet 

perquè, si no hi ha consens de suspendre la sessió, llavors ella deixarà la presidència i la passarà 

al vicepresident, que moderarà la sessió. 

 

El Sr. PISARELLO demana fer un recés per consultar què toca fer. 
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El Sr. MULLERAS considera que els punts s’han de tractar i que qui vulgui fer posicionament 

de vot ha d’estar present a la sessió. 

 

La presidenta replica que els grups han decidit que marxen i que no hi ha posicionament. 

 

La Sra. BARCELÓ respon que el fet que marxin alguns grups no significa que no hi hagi altres 

grups que estan a la sessió. 

 

La presidenta precisa que justament per això es fa un recés, per veure com s’organitzen. 

 

La Sra. ANDRÉS vol que la presidència expliqui quina és la situació d’excepcionalitat i que el 

govern expliqui per què demana un recés. 

 

La presidenta explica que la situació és que s’han detingut alcaldes que han estat escollits per 

ciutadans i ciutadanes de diferents municipis de Catalunya. Afegeix que, per la informació que 

té, no hi ha ordre judicial que justifiqui aquestes intervencions. 

Per tant, com que són una institució democràtica formada bàsicament per representants escollits 

per la ciutadania i en aquests moments s’estan vulnerant drets en altres municipis a 

representants també escollits per la ciutadania, diu que molts dels regidors i regidores de 

l’Ajuntament consideren que s’ha de suspendre el debat polític perquè hi ha una anomalia 

política en aquests moments. 

Reitera que s’ha proposat una solució fàcil per resoldre les situacions de prendre acords, però 

constata que no hi ha aquesta voluntat. Per tant, repeteix que el que proposa, com a presidenta 

de la Comissió, és que se suspengui aquesta sessió. 

Diu que, si hi ha el quòrum necessari per seguir la sessió i no hi ha una majoria que vegi que és 

correcte suspendre-la, es reprendrà la sessió amb un altre regidor que presidirà, perquè ella 

també forma part d’un grup que ha decidit que la situació és excepcional i que, per tant, 

abandonen aquesta sessió. 

 

La Sra. BARCELÓ creu que s’ha de continuar la sessió amb normalitat, ja que l’anomalia seria 

no continuar-la. Pensa que cal quedar-ne al marge i respectar les decisions judicials. 

 

El Sr. MULLERAS també vol dir que precisament el que han de buscar és respectar la 

normalitat. Indica que, si hi ha unes detencions, deu ser perquè hi ha una ordre judicial i la 

policia ha entès que s’havien de fer aquestes detencions. Demana que es respecti la 

independència judicial. 

 

La presidenta diu que ja ha pres la seva posició, igual que alguns grups. Recorda que el govern 

demana fer un recés per organitzar-se si s’ha de seguir la sessió. 

 

El Sr. PISARELLO explica que ha demanat el recés perquè necessita tenir informació com a 

primer tinent d’alcalde de què és exactament el que està passant, perquè si és una situació 

d’anomalia en què s’han detingut dos alcaldes sense citació judicial necessita més informació 

per saber què cal fer. 

Reitera que per això ha demanat a la presidència 5 minuts de recés. 

 

La Sra. ANDRÉS, pel que fa a la proposta d’excepcionalitat que fa la presidenta de suspendre 

directament la sessió sense tenir les dades, vol expressar que no està d’acord a suspendre la 

sessió, ni aquesta ni de cap comissió, perquè això és l’Ajuntament de Barcelona i hi ha una 

normalitat democràtica dins l’Ajuntament de Barcelona. 
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Vol reivindicar el seu dret a fer l’acció política que toca en aquest cicle de comissions, i més 

quan hi ha un plenari ple d’expedients. 

 

La sessió se suspèn a les 11.40 h i es reprèn a les 11.50 h. 

 

El Sr. PISARELLO, en funcions de president, vol que quedi constància en acta que, 

efectivament, del que s’han assabentat aquest matí és una situació que li sembla greu, sobre la 

qual encara no té prou informació, però diu que de la informació que té veu que s’ha produït la 

detenció de dos alcaldes democràticament escollits sense citació judicial, quan hi havia 

alternatives perquè es produís aquesta detenció. Considera que això seria un fet greu en termes 

democràtics. Afegeix que també hi ha hagut la detenció de tres activistes. 

Explica que està intentant esbrinar exactament què ha passat. Per tant, com a govern, indica que 

estan en contacte amb el Ministeri de l’Interior per saber per què s’ha actuat d’aquesta manera i 

què hi ha efectivament darrere. Diu que esperarà que se’ls doni resposta i que, si al llarg del dia 

no es dona aquesta resposta, estarien davant d’una situació d’anomalia, perquè necessiten 

explicacions de què està passant. 

Informa que ha parlat amb els Serveis Jurídics i diu que, evidentment, també vol garantir el dret 

de control que té l’oposició. Per tant, deixant clara aquesta situació d’anomalia i que com a 

govern s’han posat en contacte amb les autoritats responsables i que esperen que al llarg del 

matí se’ls doni una resposta urgent, i tot i que continuaran en aquesta situació d’excepcionalitat, 

perquè a la sessió falten tres grups municipals i dos regidors més, anuncia que continuaran 

aquesta sessió precisament per garantir el que jurídicament ja s’ha plantejat en una ocasió 

semblant, que és que l’oposició pugui exercir el seu dret de control. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

14.-  (EM 2018-12/20) APROVAR inicialment la modificació dels articles que s’indiquen a 

continuació dels estatuts dels ens instrumentals de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat 

amb la Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l’Ajuntament 

de Barcelona (aprovada per la Comissió de Govern del dia 26 de juliol de 2018) amb el redactat 

que consta a l’annex adjunt: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (articles 1, 2 i 5), 

Institut Municipal d’Informàtica (articles 1 i 2), Institut Municipal d’Hisenda (articles 1 i 2), 

Institut Municipal de Mercats (articles 1 i 2), Institut Municipal d’Educació (articles 1 i 2), 

Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (articles 1 i 2), Institut Barcelona 

Esports (articles 1 i 2), Institut Municipal de Serveis Socials (articles 1 i 2), Institut Municipal 

de l’Habitatge i Rehabilitació (articles 3 i 4), Institut de Cultura (articles 1 i 3), Fundació Mies 

Van Der Rohe (articles 1 i 3), Institut Municipal de Parcs i Jardins (articles 1 i 3), Institut 

Municipal d’Urbanisme (articles 1, 3, 4 i 22), Barcelona de Serveis Municipals, SA (articles 1 i 

2), Informació i Comunicació de Barcelona, SA (article 2), Barcelona Activa, SA (articles 1 i 

3), Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (articles 1 i 2 i s’introdueix l’article 2 bis), 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (s’introdueix l’article 1 bis i es modifica l’article 2) i Foment de 

Ciutat, SA (articles 1, 2, 3 i s’introdueix l’article 2 bis); SOTMETRE-LA a informació pública 

durant un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona, d’acord amb els articles 201 i concordants del Decret 179/1995, 

de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens locals. 

 

El Sr. MALLO comenta que aquesta proposta d’acord respon a l’aplicació de la deriva de la 
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Llei de contractes del sector públic i té dos objectius principals, un dels quals és la necessitat 

que l’Administració municipal faci servir el mecanisme més adequat per a l’autoprovisió de 

béns i serveis. 

Explica que últimament havia sovintejat molt la figura dels encàrrecs de gestió, però diu que 

aquesta figura no és procedent quan estan davant d’una activitat o d’un servei que el Plenari 

prèviament ha assignat a un ens instrumental. Indica que en aquest cas no cal combinar allò que 

ja defineix l’objecte social, allò que ja ha decidit el Plenari, amb un nou expedient fent un 

encàrrec de gestió. Diu que en aquest cas es tractaria de clarificar bé qui fa què, evitar 

duplicitats i ajustar-ho mínimament, perquè els canvis no són significatius, a l’objecte social i 

l’àmbit d’actuació de cadascun dels ens instrumentals de la primera corona del sector 

municipal. Manifesta que aquest seria un dels objectius. 

Pel que fa al segon objectiu, assenyala que és més de caràcter formal, per aplicar la Llei de 

contractes. Explica que la Llei de contractes ha introduït requeriments formals que han de 

contenir els estatuts. Per tant, indica que el que es fa és, en cadascun dels estatuts de les entitats 

instrumentals, quan no estan totalment actualitzats amb la Llei de contractes, introduir aquestes 

mencions. 

Apunta que en realitat les entitats instrumentals continuaran funcionant com fins ara, és a dir, 

que la manera d’operar és la mateixa. Assenyala que tenen dos tipus d’activitats. D’una banda, 

parla de les activitats habituals, que són les que decideix el Plenari en definir el seu objecte 

social, és a dir, les que motu proprio ja li corresponen automàticament, sense necessitat que els 

estatuts incloguin allò que actua en aquesta matèria previ encàrrec de l’Ajuntament, ja que 

aquest previ encàrrec es produeix quan es personifica i quan es crea. Comenta que, d’altra 

banda, també té les activitats puntuals que poden rebre previ encàrrec. 

En tot cas, indica que el fet que les activitats es prestin o es contractin per necessitats 

instrumentals no suposa cap canvi a efectes de selecció del contractista. Explica que la selecció 

del contractista, tant si la fa l’Ajuntament com un organisme autònom, una EPE o una societat 

mercantil, és igual. 

 

El Sr. ALONSO anuncia que farà una abstenció. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el seu vot favorable perquè entén que aquesta és una adequació 

necessària i urgent per tal de respondre amb rapidesa als canvis que marca la nova llei de 

contractació. 

Vol agrair totes les explicacions que els van fer el gerent municipal i el Sr. Mallo. Manifesta 

que deixarà per a un futur la reflexió sobre la racionalització o no d’ens, però entén que es tracta 

d’una situació urgent per garantir el bon funcionament de l’Ajuntament. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix totes les explicacions que se li han facilitat per part de l’equip de la 

gerència de l’Ajuntament. 

Constata que en aquest cas és una modificació motivada per una qüestió d’ordenament jurídic i 

legal. Reconeix que hi ha un informe d’intervenció del 5 de desembre que diu que les 

modificacions no són substancials, excepte en el cas de BIMSA i Foment de Ciutat. 

En aquest sentit, vol esperar aquest període d’informació pública per tal de veure quines poden 

ser les possibles al·legacions que es poden presentar. 

Per tant, en aquesta aprovació inicial, anuncia que farà una abstenció. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Alonso expressa l’abstenció de 

Cs, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC i el Sr. Mulleras expressa l’abstenció del 

PP. S’APROVA. 
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15.-  (20184283) RESOLDRE no adjudicar el contracte 18002561, que té per objecte el 

subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 10 furgonetes d’atestats per a la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de contractació pública sostenible, la 

tramitació del qual va ser iniciada per acord de la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció, de 20 de juny de 2018, amb un pressupost total de licitació 

d’1.125.300,00 euros, IVA inclòs i un valor estimat de 930.000,00 euros, d’acord amb els 

motius d’interès públic assenyalats als informes que figuren a l’expedient. ANUL·LAR 

l’autorització de la despesa esmentada amb càrrec a la partida i als pressupostos corresponents, 

amb el següent desglossament: pressupost net 930.000,00 euros; tipus impositiu del 21 % 

d’IVA, i import de l’IVA de 195.300,00 euros. 

 

El Sr. RECASENS comenta que el tema del pressupost no és un tema que decideixi l’Àrea de 

Seguretat, perquè tenen el que tenen i des de gerència gestionen el que tenen el millor que 

saben. Apunta que al llarg de l’any apareixen necessitats i requisits nous que obliguen a ser 

flexibles i a prendre decisions, que és el que s’ha fet. 

Informa que la inversió en matèria de la Guàrdia Urbana és permanent. Recorda que en aquest 

mandat s’ha renovat la flota de motos i escúters i que s’han incorporat 150 cotxes híbrids amb 

última tecnologia i amb desfibril·ladors incorporats. 

Comenta que s’ha hagut de fer la primera fase de renovació de la uniformitat l’any anterior; que 

s’han hagut de renovar les armilles antibales; que s’han hagut d’adquirir materials perquè, 

derivat de l’atemptat, s’han millorat els mitjans que té la Guàrdia Urbana i s’han comprat 

torniquets, packs d’emergència, kits per a proves de drogues, lectors biomèdics, etc. Informa 

que s’ha fet una despesa de 5,5 milions d’euros en materials. 

Manifesta que, a l’hora de prendre decisions, aquesta no era difícil perquè, si s’havia de donar 

pas a aquestes noves necessitats, se n’havia d’ajornar alguna altra. Indica que, en el cas dels 

vehicles de què estan parlant, aquests vehicles podien esperar perfectament un any més, perquè 

s’havien de renovar per un pla establert pluriennal, però es poden esperar un any més. 

Apunta que, a més, això els permet actualitzar amb última tecnologia els que es necessitaran 

aquest any. Diu que s’està mirant d’incorporar els combustibles no contaminants i altres 

fórmules de contractació com un lísing en lloc d’un rènting, com es va fer amb les motos 

elèctriques. 

Per tant, manifesta que aquest ajornament els permetia millorar les prestacions d’aquests cotxes 

i que, a més, era perfectament factible perquè aquests cotxes podien esperar un any. Anuncia, 

doncs, que l’any següent es licitarà, de manera que no és un desistiment, sinó simplement una 

decisió tècnica perquè en el pressupost que hi havia s’havien de prioritzar altres coses. 

 

El Sr. SIERRA considera que per fer retallades no cal parlar dels uniformes ni dels altres 

vehicles que ja eren despesa compromesa perquè ja estava en el pressupost. Destaca que la 

qüestió és que són retallades. Remarca que el govern, a part de retallar personal, està retallant 

mitjans a la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Diu que en la pel·lícula era Eduardo Manostijeras i que a l’Ajuntament el Sr. Pisarello passarà 

per ser Gerardo Manostijeras i el que ha fet retallades en el pressupost, retallades en el benestar 

dels ciutadans i retallades en una cosa tan important com la seguretat. Considera que aquestes 

furgonetes tenien una funció essencial per a la prestació dels serveis de la Guàrdia Urbana, i 

repeteix que és el govern d’Ada Colau el que està fent retallades en un servei tan essencial com 

la seguretat a la ciutat més insegura d’Espanya. 

 

La Sra. ANDRÉS pregunta si es tracta d’un acte reglat. No sap si això ho ha d’aclarir el Sr. 

Mallo o Secretaria. 

Ressalta que tant aquest punt com el següent són retallades en matèria de seguretat i en els 



 

Ref:  CCP 1/19 Presidència 
v.  21/ 1/ 2019     12: 25 

52 

recursos de la Guàrdia Urbana que van en la línia contrària del que s’està demanant cada dia. 

Diu que, si hi ha pocs diners, s’han de prioritzar i marcar clarament les prioritats. Remarca que 

les enquestes de victimització i el Baròmetre Municipal deixen ben clar que hi ha un problema 

de seguretat a Barcelona, per la qual cosa no es poden permetre de cap de les maneres treure 

recursos, i menys dels que ja estaven previstos, que és el que s’està fent amb aquests 

expedients. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que comentaven el dia anterior a la Comissió d’Economia i 

Hisenda el fet que la pròrroga pressupostària té conseqüències. Constata que en aquest cas hi ha 

una altra conseqüència, que és una retallada en el pressupost de la Guàrdia Urbana. 

Indica que en l’informe jurídic que acompanya aquest expedient es parla d’una disminució del 

pressupost corrent d’entre un 5% i un 10% i del pressupost dels capítols II i IV d’un 7,9%. 

Repeteix que estan patint les conseqüències d’aquesta incapacitat per part del govern municipal 

d’haver fet un nou pressupost per a l’any 2019. 

Destaca que en aquest cas això ha passat en una àrea tan sensible per als barcelonins com és la 

seguretat i amb un col·lectiu tan castigat, malauradament, pel govern d’Ada Colau com la 

Guàrdia Urbana. 

Per tant, anuncia que el Partit Popular també votarà en contra d’aquest expedient perquè entén 

que no té raó de ser aquesta retallada en aquests recursos de furgonetes per a la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. PISARELLO pregunta si necessàriament s’ha de fer posicionament en aquest cas i si es 

poden fer reserves de vot. 

 

La secretària respon que no es pot fer reserva de vot atès que és un expedient de la part 

resolutiva de l’ordre del dia, i considera que és un acte reglat, en el sentit que en els informes 

tècnic i jurídic de l’expedient es justifica el motiu d’interès públic pel qual es fa la proposta 

d’acord objecte del debat. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que farà una abstenció, en funció dels informes tècnics i els 

aclariments de Secretaria.  

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de 

Cs, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC i el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del 

PP. S’APROVA. 

 

16.-  (20184264) PROSSEGUIR la tramitació del procediment de contractació per a l’adjudicació del 

contracte 18002394, de subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4 

tot terrenys per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de 

contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 1: Subministrament de 15 

furgonetes mixtes i Lot 2: Subministrament de 4 tot terreny), d’acord amb els informes que 

figuren a l’expedient. DEIXAR sense efecte l’aplicació pressupostària continguda en el plec de 

clàusules administratives aprovat en data 20 de juny de 2018 i, en aquest sentit, ANUL·LAR 

parcialment l’autorització de la despesa per import de 199.014,75 euros, que corresponen 

151.098,75 euros a l’exercici 2019 – Lot 1, i 47.916,00 euros a l’exercici 2019 – Lot 2, amb 

càrrec a la/es partida/es corresponents dels pressupostos esmentats. APROVAR l’ampliació de 

l’autorització de despesa pel mateix import, amb el següent desglossament: 151.098,75 euros a 

l’exercici 2024 – Lot 1, i 47.916,00 euros a l’exercici 2024 – Lot 2, amb càrrec a la/es 

partida/es corresponents dels pressupostos esmentats, condicionat a l’existència de crèdit 

suficient en els pressupostos dels exercicis posteriors a l’actual. CONVOCAR una nova 

licitació d’aquest contracte mitjançant l’obertura d’un nou període per a la presentació d’ofertes 
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a partir de la publicació del corresponent anunci al DOUE i al Perfil del contractant. 

 

El Sr. RECASENS explica que és un cas molt similar a l’anterior i, per tant, diu que són els 

mateixos arguments i que no val la pena que els torni a verbalitzar. 

Insisteix, però, que ell gestiona un pressupost. Indica que si els grups volen parlar de retallades 

ho hauran de fer en un altre àmbit perquè en aquest cas no hi ha retallada, ja que no hi ha ni una 

furgoneta menys. Comenta que aquí es tracta d’allargar la vida útil de furgonetes que estan 

funcionant. Repeteix, doncs, que no hi ha hagut retallada de furgonetes.  

Pel que fa a les retallades de material de la Guàrdia Urbana que esmentaven, rectifica els grups i 

diu que no n’hi ha hagut, sinó que hi ha hagut un ajornament tècnic durant un any d’unes 

furgonetes que es licitaran l’any següent. Insisteix que els cotxes segueixen operatius i 

continuen els mateixos que ja hi havia. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el seu vot a favor. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el seu vot favorable. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que hi votarà a favor. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Sierra expressa el vot favorable 

de Cs, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC i el Sr. Mulleras expressa el vot 

favorable del PP. S’APROVA. 

 

17.-  (1020/18) INICIAR l’expedient per a la contractació que té per objecte l’execució del servei de 

neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i 

Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 18003968, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un valor estimat de 

76.190.083,38 euros i amb un pressupost total de licitació de 63.250.642,55 euros, IVA inclòs, 

determinat en funció de preus unitaris, distribuït en els següents lots: Lot 1: Gerència de 

Recursos i Districte de Ciutat Vella per un import de 13.220.311,83 euros IVA inclòs; Lot 

2:Districte de l’Eixample per un import de 4.770.767,31 euros IVA inclòs; Lot 3:Districte de 

Sants-Montjuïc per un import de 4.634.047,41 euros IVA inclòs; Lot 4:Gerència de Drets 

Socials i Districte de Les Corts per un import de 6.665.843,79 euros IVA inclòs; Lot 5:Gerència 

de Seguretat i Prevenció i Districte de Sarrià-Sant Gervasi per un import de 8.796.347,41 euros 

IVA inclòs; Lot 6:Gerència d’Ecologia Urbana i Districte de Gràcia per un import de 

5.308.424,14 euros IVA inclòs; Lot 7:Districte d’Horta Guinardó per un import de 4.217.878,65 

euros IVA inclòs; Lot 8:Districte de Nou Barris per un import de 4.652.892,03 euros IVA 

inclòs; Lot 9:Districte de Sant Andreu per un import de 4.875.107,54 euros IVA inclòs; Lot 

10:Districte de Sant Martí per un import de 6.109.022,44 euros IVA inclòs; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 

adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

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

52.273.258,26 euros; tipus impositiu del 21 % d’IVA, i import de l’IVA de 10.977.384,29 

euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

corresponent/s. 

 

El Sr. ABELAIRA explica que es tracta del contracte de neteja d’edificis de tots els districtes i 

gerències de l’Ajuntament de Barcelona. Comenta que és un contracte de quatre anys més un 

any de pròrroga, distribuït en deu lots. Indica que, dels deu lots, el màxim que podrà tenir una 
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mateixa empresa serien tres lots. 

Apunta que l’import global és de 15,8 milions d’euros l’any. Diu que les condicions del 

contracte han estat consensuades amb la Comissió Sectorial, que està integrada pels sindicats i 

per les principals associacions empresarials de l’àmbit de la neteja. Afegeix que, així mateix, 

preveu tot un seguit de mesures de caràcter mediambiental i social i que han tingut l’oportunitat 

de compartir-ho amb els diferents grups. Finalment, comenta que s’exigeix el compliment 

estricte del Conveni col·lectiu de la neteja. 

Indica que és un contracte en què hi ha subrogació de personal. Comenta que les futures 

guanyadores se subrogaran a les noves empreses. 

 

El Sr. ALONSO anuncia una abstenció. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el seu vot favorable perquè aquest nou contracte té en compte els 

nous salaris, la seva actualització en els propers anys i també la nova Llei de contractes pel que 

fa a les clàusules de valoració. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que farà una abstenció. 

 

El Sr. PISARELLO anuncia el seu vot favorable. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Alonso expressa l’abstenció de 

Cs, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC i el Sr. Mulleras expressa l’abstenció del 

PP. S’APROVA. 

 

18.-  (0731/18) ADJUDICAR el contracte núm. 18002708, que té per objecte la contractació dels 

serveis d’informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen a l’Ajuntament de Barcelona a 

través dels diferents canals d’atenció ciutadana prestats on line i en diferit, pel pressupost base 

de licitació d’11.021.334,34 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient, a l’empresa Atento Teleservicios España, SA, amb NIF 

A78751997, i d’acord amb la seva proposició i els preus unitaris oferts, en ser considerada 

l’oferta més avantatjosa segons els criteris establerts als plecs. DISPOSAR la despesa a favor 

l’adjudicatari amb càrrec a les partides i pressupostos que s’indiquen en el corresponent 

document amb un import d’11.021.334,34 euros (IVA inclòs), dels quals 9.108.540,78 euros 

corresponen al preu net i 1.912.793,56 euros a l’IVA; condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, 

en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels 

adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i que hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament 

de la suspensió, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de 

Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. DESIGNAR com a responsable del 

contracte la Sra. Rosa Mateu Torres. 

 

La Sra. CLARI comenta que el servei d’atenció telefònica, gestió d’informació i tramitació és 

un servei adjudicat segons la legislació de contractes del sector públic. Informa que actualment 

el presta una empresa que es diu Qualytel Teleservices, que acaba el contracte com a màxim el 

27 de maig. Diu que es vol fer l’adjudicació amb temps perquè el traspàs de la gestió sigui molt 

acurat i amb tota la lentitud necessària per fer-lo molt ben fet. 

Explica que l’empresa a qui es proposa adjudicar és Atento, que és la guanyadora del concurs. 

Indica que és una de les empreses líders en la gestió de call centers, ja que gestiona 100 centres 
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diferents en 13 països, amb experiència en el fet de prestar serveis a diferents administracions. 

Afegeix que actualment gestiona el 010 de Sant Cugat i l’Hospitalet i el 012 de Catalunya, de 

València i de Cantàbria. Recorda que el 010 anys enrere va ser gestionat per aquesta mateixa 

empresa, de manera que coneix perfectament el servei. 

Diu que l’empresa actual ha argumentat que no es presentava a causa de política d’empresa 

sobre nous serveis a presentar. 

Respecte a l’informe d’adjudicació que els grups tenen a l’expedient, comenta que, de la 

puntuació de criteris automàtics, treu 52,5 punts dels 75 i, de criteris de judici de valor, 14,5 de 

25. Per tant, conclou que la puntuació total és de 67 sobre 100. 

Vol destacar, bàsicament, que l’oferta de l’empresa baixa un 10%, però sobre el preu unitari 

dels serveis. Així doncs, indica que l’adjudicació es fa per l’import de licitació i que en aquest 

cas no hi ha baixada, sinó que s’ha incrementat bastant per pujar i donar molt més servei. 

Comenta que l’empresa s’ha compromès a tenir el 75% dels treballadors amb contractes 

indefinits i que, d’altra banda, garanteixen el coneixement d’anglès i francès per part dels 

supervisors i coordinadors i augmenten un coordinador de cada 12 agents, en lloc de 14. 

 

El Sr. ALONSO valora positivament tota la feina que s’està fent per millorar aquests canals 

d’atenció i d’informació als ciutadans. Pensa que s’hi estan introduint millores importants i que 

són positives. Però manifesta que en aquest cas, com que és una adjudicació a una empresa en 

què el seu Grup no ha participat, farà una abstenció. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el seu vot favorable, atès que ja va votar a favor del concurs. Diu 

que entenia que hi havia moltes millores, i aprofita per reiterar la seva demanda que s’informi 

els grups sobre el compliment de la subrogació dels actuals treballadors i treballadores. 

 

El Sr. MULLERAS també vol aprofitar per agrair totes les informacions que ha donat la 

Sra. Clari. 

Tanmateix, constata que el PP com a grup polític no participa del govern de la ciutat i que, per 

tant, tampoc no participa de la gestió de l’Ajuntament. Així doncs, farà una abstenció en aquest 

punt. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Alonso expressa l’abstenció de 

Cs, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC i el Sr. Mulleras expressa l’abstenció del 

PP. S’APROVA. 

 

19.-  (18000204) APROVAR el plec del Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules 

Tècniques de l’Acord Marc, amb núm. de contracte 180000204, que té per objecte la selecció 

d’empreses i fixació de les condicions dels successius contractes per a la prestació dels serveis 

per al desenvolupament de projectes TIC de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de 

contractació pública sostenible, així com per als organismes autònoms locals de l’Ajuntament 

de Barcelona, a adjudicar a un màxim de vuit empreses per a cada Lot i sublots següents: Lot 1: 

Consultoria Estratègica i de Processos TIC; Lot 2: Consultoria Tecnològica; Lot 3: J2EE; Lot 4: 

SAP; Lot 5: Data Analysis; Lot 6: (sublot 1): Python (Sistemes d’Informació); Lot 6 (Sublot 2): 

Python (Aplicacions); Lot 7: Oficina Tècnica. CONVOCAR la licitació mitjançant procediment 

obert amb tramitació ordinària, a l’empara de l’article 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). FACULTAR el Gerent de l’Institut 

Municipal d’Informàtica de Barcelona per l’adopció de tots els actes derivats d’aquesta 

licitació. 

 

La Sra. PIN explica que aquest acord marc va passar pel Consell Rector, tal com ja saben molts 
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regidors. Indica que hi ha diverses motivacions, com ara els canvis en la Llei de contractes, que 

limita a 20 milions d’inversió anuals el nivell de contractes i diferents casuístiques. Diu que 

això els ha de permetre ser més àgils i diversificar també les empreses que hi accedeixen. 

Aclareix que el que s’està aprovant no és cap licitació, sinó l’homologació que es fa en 8 lots 

amb condicions d’exclusió entre ells, de manera que això també pugui diversificar el nombre 

d’empreses que treballen per a l’Ajuntament i maximitzar el nombre d’empreses que 

s’homologuen.  

Indica que aquesta homologació es revisarà cada dos anys. Afegeix que també s’ha inclòs un lot 

per a Python o per a empreses més petites i més especialitzades. Explica que aquesta 

homologació correspon a dues terceres parts de la inversió de l’IMI anual. 

Insisteix que el tema es va tractar al Consell Rector de l’IMI. 

 

El Sr. ALONSO constata que, efectivament, al Consell Rector de l’IMI es va informar els grups 

que aquest era un sistema per millorar la gestió de l’IMI i que sigui més àgil la contractació de 

petits contractes, sempre garantint la concurrència d’empreses. 

En aquest sentit, anuncia que el vot de Ciutadans és favorable. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia que hi votarà a favor perquè l’acord marc permetrà més agilitat i 

transparència en la contractació d’una part important de la inversió de l’IMI. Diu que el termini 

de dos anys més dos anys li sembla correcte, perquè permetrà també fer una avaluació del 

funcionament. 

Per tant, reitera el seu vot a favor. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia que farà una abstenció pel mateix raonament que ha fet en el punt 

anterior. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Alonso expressa el vot favorable 

de Cs, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC i el Sr. Mulleras expressa l’abstenció 

del PP. S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/10888) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Commemorar el vuitantè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a 

Barcelona i del final de la Guerra d’Espanya del 1936-1939 amb diverses iniciatives de caràcter 

institucional, social i cultural per tal de conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de 

defensar constantment la llibertat i la democràcia. 2. Commemorar l’inici de la Segona Guerra 

Mundial per tenir present en les generacions actuals els horrors que van provocar aquells fets 

històrics. 3. Demanar a l’Ajuntament de Barcelona que promogui el reconeixement de totes 

aquelles persones que arriscaren la seva llibertat i la seva vida en la lluita contra el franquisme i 

que es recordin individualment a les víctimes barcelonines dels camps de concentració nazis a 

través de la instal·lació d’”Stolpersteine”, tal com s’ha fet a altres ciutats d’Europa. 4. 

Reafirmar Barcelona com a ciutat que vol ser capdavantera en la lluita ferma pels valors de la 

llibertat, la democràcia i els drets humans i cívics, ciutat que condemna i rebutja els règims 
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totalitaris i els seus múltiples crims contra la humanitat i es posiciona enfront les actituds i 

ideologies que avui en dia tornen a reviure en diversos punts d’Europa i que són hereves 

espirituals d’aquells règims. 

 

No es tracta. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/10827) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal procedeixi a la dotació precisa al cos de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona dels mitjans materials que permetin la gravació audiovisual dels seus 

agents en les seves actuacions a la via pública. 

 

El Sr. SIERRA explica que la proposta ve a tomb de la compareixença que ha sol·licitat 

Esquerra Republicana de Catalunya, i comenta que és per dotar de càmeres personals els 

membres de la Guàrdia Urbana per tenir més seguretat i transparència en les seves actuacions 

en la via pública i per complir moltes altres funcions, com ara identificació de possibles 

culpables o delinqüents no tan sols en l’àmbit d’estar en alerta 4 sobre 5 en l’àmbit 

antiterrorista, sinó entre totes les conductes delictives que es detallen en el Codi penal, així com 

també en l’Ordenança de civisme. 

Considera que és una garantia i una obligació per part del govern municipal, que situaria la 

Guàrdia Urbana de Barcelona a l’altura d’una pretesa smart city, ja que en molts altres 

municipis d’Espanya ja s’està desenvolupant amb encert. Pensa que així es compleix una doble 

garantia: la possible identificació de culpables, l’aclariment de fets que en algun moment poden 

ser controvertits i sobretot la seguretat en les actuacions de la policia de la ciutat. 

Destaca que és una cosa factible que s’està fent en altres municipis d’Espanya. Constata que, a 

més, és una reivindicació dels mateixos membres de la Guàrdia Urbana. Indica que en ple segle 

XXI, en què se celebra el Mobile World Congress i es pretén ser una ciutat capdavantera en 

l’àmbit tecnològic, la policia de la ciutat no pot dependre del fet que la Sra. Colau faci una crida 

a la ciutadania per poder aclarir uns fets que poden ser controvertits. 

Així doncs, humilment demana el vot a favor en aquesta proposta. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia el seu vot a favor, perquè aquesta proposició va en coherència amb la 

seva voluntat que la Guàrdia Urbana compti amb els recursos suficients per desenvolupar la 

seva feina amb professionalitat, amb garanties i perquè no es qüestioni, com sovint ha passat, la 

seva honorabilitat. 

Afegeix que es correspon amb una demanda legítima dels representants sindicals i dels 

treballadors de la Guàrdia Urbana davant de les actuacions. Per tant, hi està totalment d’acord. 

 

El Sr. VILLAGRASA expressa el seu vot favorable. Entén que al final és un sistema que pot 

donar més seguretat i garanties a l’actuació policial i que, a més, es fa servir en altres policies, 

com ara la Policia Nacional en algunes actuacions o la policia de Sant Adrià, que creu que té un 

sistema similar. 

Considera que pot donar més exactitud del que passa en l’actuació policial i donar seguretat a 

l’agent quan actua i eliminar les falses acusacions d’algunes persones o de grups antisistema, 

que sovint abusen de l’opinió pública per carregar contra la policia. 

Entén que aquestes gravacions al final només seran revisables per disposició judicial o per 

assumptes interns, quan calgui aclarir alguna anomalia. Precisa que no han de ser imatges que 

s’hagin de fer públiques, ni de manera anònima, sinó que han de tenir una garantia judicial, que 

és el que ha de donar seguretat a l’agent de policia. 
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Creu que és una proposta molt comuna i, per tant, hi votarà a favor. 

 

El Sr. RECASENS manifesta que no solament és una proposició assumible, sinó que, a més, es 

demana una cosa que ja està en marxa. Agraeix a Ciutadans que s’hagi llegit el Pla director, 

perquè en realitat aquesta mesura que es proposa ja està al Pla director. Explica que és una 

mesura que contribueix a donar més transparència a les actuacions i que és imprescindible per a 

la seguretat dels agents i de la ciutadania en general. 

Comenta que el 2017 es va crear un grup de treball dintre de la Guàrdia Urbana justament per 

analitzar les possibilitats i requisits per implantar aquest projecte. Afegeix que a inicis de 2018 

es va presentar el requeriment d’autorització a la Comissió de Direcció General 

d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya, que té funcions sobre 

instal·lacions de dispositius de videovigilància. Indica que el 2018 es va fer la prova de 

materials, i diu que actualment són molt a prop de poder començar la prova pilot. 

Reitera, doncs, que es demana una cosa que ja s’està fent, que ja estava prevista al Pla director i 

de la qual és molt favorable a títol personal. 

 

El Sr. SIERRA agraeix que aquesta iniciativa s’aprovi per unanimitat. Ja sap que està prevista 

en el Pla director, com el model de proximitat, però diu que no es tracta que estigui negre sobre 

blanc, sinó que estigui al carrer i que els agents tinguin aquesta seguretat. Diu que, si es parla 

d’un model de proximitat, es tracta també de dotar d’elements humans.  

Recorda que el govern va aprovar una iniciativa en què es comprometia a apropar-se a les ràtios 

que enviava la Unió Europea i augmentar considerablement el nombre d’agents de la Guàrdia 

Urbana, cosa que també està prevista en el Pla director. Tanmateix, constata que no hi ha nous 

guàrdies urbans, igual que les càmeres. 

Reitera, com ja va dir a l’inici del mandat, que té la mà estesa del seu Grup per al model de 

prevenció i de seguretat, però repeteix que no es tracta del fet que estigui en un paper o en un 

Pla director, que a més no està aprovat i que no ha passat per cap comissió ni pel Ple, sinó que 

es tracta que estigui realment aprovat i als carrers. 

Remarca que la Guàrdia Urbana són els primers que arriben a tots els incidents que es 

produeixen a la ciutat, de manera que pensa que ha d’estar dotada d’aquest element de 

seguretat. 

 

El Sr. RECASENS indica que per molt que insisteixi a dir-ho el Sr. Sierra no serà veritat, ja que 

totes les guàrdies urbanes que es podien fer s’han fet o estan en procés de selecció. Manifesta 

que, en tot cas, se’n poden fer més, i diu que ja ha explicat abans el perquè. Reitera que el 

regidor de Ciutadans pot anar-ho dient mil vegades, perquè mil vegades li rebatrà que no, que 

s’han fet totes les que es podien fer en el marc legal actual. 

Pel que fa al tema de les càmeres, replica que no és blanc sobre negre, sinó que estan a punt de 

començar la prova pilot. Afegeix que no és fàcil, perquè s’han de seleccionar, s’han de mirar, 

s’han de veure quines funcionen i quines no, s’ha de mirar quin programari i maquinari 

necessiten, però insisteix que estan en fase de prova pilot, de manera que estan parlant de 

realitzacions tangibles. 

 

El Sr. SIERRA diu que a veure si és veritat, però demana que no es facin trampes al solitari, 

perquè el Sr. Recasens sap que hi ha una possibilitat de tenir en risc la ciutat de Barcelona per la 

menor dotació de guàrdies urbans. Constata que a Barcelona hi ha menys guàrdies urbans que el 

1992, amb molts menys visitants en aquells anys i amb molta menys inseguretat que la que hi 

ha actualment. 

Considera que es pot incrementar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana. Demana que deixin 

de donar-li la culpa a Montoro, al PP, a la Generalitat, a l’Estat espanyol i a tothom. Pensa que 
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el govern municipal ho pot fer. Opina que en serveis essencials es pot augmentar la plantilla, 

tenint en compte que la seguretat és un servei essencial. 

En tot cas, interins o no interins, considera que es pot augmentar el nombre d’agents i es poden 

estudiar fórmules. Recorda que el govern va fer la convocatòria interadministrativa, però pensa 

que hi havia més fórmules i que es pot fer. Torna a demanar que el govern deixi de donar les 

culpes a altres administracions i que assumeixin la seva. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Sierra expressa el vot favorable 

de Cs, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC i el Sr. Villagrasa expressa el vot 

favorable del PP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/10864) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el govern municipal a emprendre totes les accions legals que pertoquin, per tal 

d’exigir responsabilitats a tots aquells que puguin tenir alguna responsabilitat en el tapiat d’un 

pis amb menors a dins al barri de Ciutat Meridiana. 

 

No es tracta. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/10878) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Establir un Pacte de Ciutat per a la Guàrdia Urbana que impliqui al govern 

municipal i al conjunt de partits de l’oposició amb l’objectiu de reforçar la policia local de 

Barcelona, dotar-la de recursos humans i materials suficients així com del suport polític 

necessari per a realitzar la seva tasca i que tingui per objectiu treballar per: - Reforçar la 

plantilla de la Guàrdia Urbana i a la vegada preveure els efectes de les futures jubilacions en el 

conjunt del cos i iniciar un pla urgent de reforç amb la convocatòria d’un mínim de 1000 noves 

places d’agents de la Guàrdia urbana en els propers 5 anys. - Acompanyar aquest increment de 

la plantilla de la Guàrdia Urbana amb les dotacions necessàries de material i personal de suport. 

- Establir una declaració conjunta de totes les forces polítiques de suport a la Guàrdia Urbana en 

les seves tasques reconegudes en la Carta Municipal de Barcelona. - Establir un diàleg amb 

totes les administracions corresponents per a fer efectiu aquest reforç de la Guàrdia Urbana i 

acompanyar-lo a la vegada del reforç necessari de la resta de cossos policials per a complir amb 

les previsions del Parlament de Catalunya en matèria de Seguretat. 

 

La Sra. ANDRÉS comenta que la proposició del PSC va en la línia del que ja s’ha comentat 

durant la sessió, de la necessitat de fer un pacte de ciutat per a la Guàrdia Urbana que impliqui 

el govern municipal, el conjunt de partits i també tots els sindicats de la Guàrdia Urbana. 

Considera que aquest pacte és imprescindible no perquè sigui el final d’un mandat i hi ha una 

incertesa sobre el proper govern, sinó perquè és l’única manera de tirar endavant. Manifesta que 

pel seu Grup aquest pacte ha de tenir quatre punts, com a mínim, en què tots puguin estar 

d’acord, com ara reforçar la plantilla i preveure els efectes de les jubilacions futures en el 

conjunt del cos i fer un pla urgent per fer una convocatòria d’un mínim de 1.000 noves places 

d’agents de la Guàrdia Urbana per als propers 5 anys. 

Indica que el segon punt seria acompanyar aquest increment de les dotacions necessàries de 

material i de recursos de personal per poder treballar. 

Apunta que el tercer punt seria establir una declaració conjunta, acordada per totes les forces de 

la Guàrdia Urbana en reconeixement de totes les tasques que té aquest cos reconegudes a la 
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Carta municipal. 

Finalment, com a quart punt, considera que cal establir un diàleg amb totes les administracions 

implicades, incloent-hi la Generalitat de Catalunya i l’Estat i tots els sindicats de la Guàrdia 

Urbana per tal que s’hi puguin veure reforçades no tan sols les funcions, sinó també les accions 

de la Guàrdia Urbana, el reconeixement del cos i la seva professionalitat. 

Comenta que això es fa en aquest context, que no reiterarà al que ja s’ha dit aquest matí, en què 

la seguretat s’ha convertit en la primera preocupació de la ciutadania a Barcelona en l’últim 

Baròmetre i en què les dades objectives, que estan contrastades i reconegudes també pel mateix 

govern, marquen Barcelona entre les ciutats amb més delictes comesos a tot l’Estat espanyol, i 

amb una situació d’alerta 4 antiterrorista. 

Per tant, pensa que l’única manera de tirar endavant és amb aquest pacte de ciutat, i convida 

totes les forces, tant les que estan presents a la sala com les que no, i el mateix govern perquè 

s’apuntin a aquest pacte. 

 

El Sr. SIERRA manifesta que hi votarà a favor, entre altres coses perquè això ja s’ha fet. 

Recorda que Ciutadans, juntament amb el Partit Socialista, amb el Partit Popular, amb el Grup 

Municipal Demòcrata i amb Esquerra Republicana de Catalunya ja van fer mesos enrere una 

roda de premsa conjunta, que es va anomenar la conjura per a la seguretat a Barcelona. Explica 

que es va fer a partir de la segona activitat i d’incrementar els mitjans personals i materials de la 

Guàrdia Urbana. 

Indica que, en concret, tot el que el PSC demana en aquesta proposta ja està sol·licitat. Apunta 

que l’únic que cal perquè això sigui real i efectiu és que qui realment és la responsable de la 

seguretat a Barcelona s’ho cregui, li importi i faci cas a la immensa majoria de regidors 

d’aquest Ajuntament, cosa que veu difícil, perquè només queden 129 dies. 

Remarca que, a més, s’està agreujant la seguretat, no tan sols per les dades del Baròmetre, sinó 

que des d’inicis d’any hi ha hagut una problemàtica encara més gran, que segur que augmentarà 

i amb conductes encara més agressives i més delinqüència als carrers. Considera que l’única 

bona notícia és que espera que en el següent mandat aquesta gran majoria de regidors amb la 

majoria de les forces, a excepció de la CUP i de Barcelona en Comú, siguin capaços de posar-se 

d’acord perquè la seguretat sigui una prioritat de veritat en el proper mandat i Barcelona torni a 

uns números de seguretat i de tranquil·litat que tenia abans que la Sra. Colau assumís de manera 

valenta la Regidoria de Seguretat, que va suprimir al cap de pocs dies. 

Reitera el seu vot a favor i li dona novament la benvinguda a la posició de defensa de la 

seguretat a la ciutat. 

 

El Sr. VILLAGRASA expressa el seu vot favorable, entenent que aquest acord, més que per a 

l’actual govern, seria per al govern que ve, perquè al final en el que queda de mandat aquest 

govern ha suspès en matèria de seguretat. Constata que si no s’han fet més coses, evidentment, 

és perquè el govern no ha volgut. Aclareix que no ha estat pel comissionat, i sap que a vegades 

ha de rebre en nom del govern. 

Considera, però, que faltaria un punt de manera més explícita, que és el suport a les forces i 

cossos de seguretat i a la Guàrdia Urbana per part del govern a les actuacions que fan en el dia a 

dia. Recorda que han tingut debats en què a vegades s’ha arribat a dubtar de l’actuació de la 

Guàrdia Urbana. Diu que, sense aquest suport institucional que necessita una policia, és difícil 

que la Guàrdia Urbana pugui actuar a ple rendiment si sap que al final el seu major enemic és el 

seu propi govern. 

Pensa que, quan es parla de mitjans materials, segurament no es posarien d’acord, perquè el PP 

moltes vegades ha proposat que la Guàrdia Urbana tingui els mitjans per fer la seva actuació 

d’acord amb la situació en què es troba. Pregunta per què aquest cos no poden portar unes 

pistoles elèctriques, per exemple, que és l’actuació intermèdia entre la reducció cos a cos i la 
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utilització de l’arma de foc. Pensa que la Guàrdia Urbana necessita un mitjà intermedi que li 

permeti actuar i que no sigui ni el cos a cos ni la pistola. Posa com a exemple el que va passar 

amb el gos. 

Comenta que el Partit Popular ha reclamat que la Guàrdia Urbana pugui patrullar en zones 

sensibles amb arma llarga, tenint en compte que la ciutat està en un nivell 4 sobre 5 d’alerta 

terrorista i que a França s’ha aprovat per llei que les policies locals puguin patrullar amb arma 

llarga. Reitera que segurament en aquests casos no es posarien d’acord, però reconeix que la 

Guàrdia Urbana necessita més mitjans materials, un pla de seguretat nou i un model nou. 

Pel que fa a la coordinació amb els altres cossos de policia, considera que cal revisar de manera 

urgent el conveni amb els Mossos d’Esquadra i amb la policia portuària, i pensa que hi ha 

d’haver un conveni amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Diu que, a partir d’aquests 

convenis, caldrà veure quina coordinació es fa, perquè és evident que la coordinació dels 

Mossos d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana actualment té força buits. Constata que això ho 

poden veure en el dia a dia, amb el top manta, en la sala conjunta de coordinació, ja que no 

funciona. 

Afegeix que també faltaria un punt, que seria el lideratge de l’alcaldessa per reclamar a la 

conselleria d’Interior els mitjans necessaris perquè Barcelona tingui els mossos que necessita. 

 

El Sr. RECASENS agraeix al Sr. Villagrasa que es preocupi pels seus patiments en aquesta 

Comissió, però li diu que no cal que pateixi per ell perquè està encantat de rebre la seva dosi 

mensual d’adrenalina i respondre als regidors. 

Pel que fa al tema del pacte, indica que tot pacte, en principi, és benvingut, però constata que el 

PSC el basa en una sèrie d’elements que els ha de negar. Diu que no és cert que hi hagi hagut 

falta de previsió. Explica que qui va requerir un segon jutjat en judicis ràpids ha estat 

l’Ajuntament i que qui ha requerit al Departament d’Interior que es posi les piles ha estat 

l’Ajuntament. Conclou, doncs, que no hi ha hagut manca de previsió. 

Comenta que l’Ajuntament de Barcelona va plantejar a la Federació Española de Municipis i 

Províncies avançar i poder treballar la convocatòria de places en temes de jubilacions, cosa que 

li podrà dir l’alcaldessa de l’Hospitalet, que els va acompanyar en totes aquestes reclamacions, 

perquè la resposta de l’Estat va ser zero. 

Informa que també es va arribar a un acord amb els sindicats per avançar 75 places i créixer 

més del que es podia créixer. Afegeix que s’han incorporat tots els agents possibles. Diu que el 

govern va començar la legislatura amb un nombre, però que la tancarà amb més dels que la van 

començar. Reconeix que si es refereixen al 1992 potser n’hi havia més, però diu que en els 

darrers anys aquest govern serà el que tancarà amb més. Apunta que si no poden fer interins és 

perquè els sindicats no volen. Demana, doncs, que la Sra. Andrés parli amb els sindicats, perquè 

són ells els qui es neguen al fet que es facin interins. 

Considera que tampoc no es pot dir que la Guàrdia Urbana no té el suport del govern. Aclareix 

que el que no fa el govern són grans proclames ni grans declaracions, però reitera que el suport 

del govern el tenen en el dia a dia, que és quan un professional requereix el seu suport, i no les 

grans declaracions. 

En relació amb la coordinació, està d’acord amb el fet que el pacte ha de ser global i no tan sols 

un pacte per a Barcelona. Recorda que ja ha dit moltes vegades que cal un pacte de Catalunya, 

que cal un sistema de seguretat de Catalunya i que això es lideri des de la conselleria d’Interior, 

perquè si no hi ha un sistema de seguretat per a Catalunya és inútil fer un sistema de seguretat 

per a Barcelona. 

Respecte als sistemes i reunions, diu que encara està esperant una reunió amb la delegada del 

Govern del Partit Socialista que ha demanat reiteradament des del mes de maig i que encara no 

té. 

En resum, està d’acord amb un pacte de ciutat per reforçar la Guàrdia Urbana i les mesures de 
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prevenció per a la seguretat i la convivència de la ciutat, però un pactum bonae fidei, és a dir, 

un pacte que també inclogués no fer brindis al sol, no fer servir aquests temes com a arma 

llancívola per fer campanyes electorals, i diu que no veu que això es desprengui d’aquesta 

proposta, de manera que és difícil votar-hi a favor. 

 

La Sra. ANDRÉS, amb el respecte i l’afecte que té al comissionat, li diu que ell està esperant la 

reunió amb la delegada des de fa uns mesos i que els grups estan esperant l’alcaldessa des del 

mes de maig de 4 anys enrere. Constata, doncs, que en temes de seguretat cal tenir paciència, 

que és el que han hagut de tenir els grups. 

Diu que els grups han tingut paciència, però que els ciutadans de Barcelona han tingut altres 

coses, com ara que, de cada 100, 26 han patit delictes, un o dos l’any; de cada 100, 37 han patit 

delictes a Ciutat Vella; els treballadors i treballadores del metro treballen en condicions 

d’inseguretat, i els vianants i transeünts de la plaça de Catalunya, de l’intercanviador van 

insegurs per la proliferació de les mantes. 

Constata que Barcelona s’ha convertit en la ciutat més insegura de tot l’Estat, de manera que el 

govern ha hagut d’engegar algunes operacions per desmantellar narcopisos, perquè primer els 

han deixat proliferar, cosa que no passava de fa molt temps. 

Considera que no és veritat el que diu el govern que s’ha reforçat la plantilla, ja que el que sí 

que sap que ha fet és que la seguretat no era la primera preocupació de la ciutadania de 

Barcelona des de fa 10 anys. Es queixa que el govern no ha reforçat la Guàrdia Urbana, no l’ha 

dotada de mitjans, no l’ha acompanyada institucionalment, i que ha deixat que proliferin els 

delictes, els furts, les situacions de mala convivència a l’espai públic. Remarca que la Guàrdia 

Urbana treballa en condicions d’inseguretat al metro de Barcelona. Pensa que el govern no pot 

estar orgullós del que ha fet ni treure pit, sinó que ha de ser una mica humil i sobretot ha de 

rectificar els seus errors. 

Opina que es pot parlar d’un pacte de seguretat a Catalunya, però precisa que el que demana el 

PSC en aquesta proposta és un pacte de ciutat per a la Guàrdia Urbana, que és competència de 

l’Ajuntament de Barcelona. Insisteix que no demana un pacte per a la seguretat de tot 

Catalunya, que també ho podrien fer els seus companys al Parlament, sinó que ho fa en seu 

municipal. 

Considera que el fet que el govern municipal no s’apunti a un pacte per a la Guàrdia Urbana és 

un fet gravíssim, perquè això és no saber veure els errors que ha comès el govern i que han patit 

molts ciutadans i ciutadanes de Barcelona, així com la mateixa institució de la Guàrdia Urbana, 

i que segurament trigaran anys a revertir. 

 

El Sr. SIERRA diu que no serà ell qui es posi seriós i dramàtic, però pensa que tampoc no és 

perquè el Sr. Recasens en faci broma dient que té aquí la seva dosi mensual d’adrenalina. 

Matisa que la dosi diària d’adrenalina la tenen molts veïns i veïnes de Barcelona en el Districte 

de Ciutat Vella i en molts altres districtes, en què hi ha persones que pateixen realment, que 

passen por diàriament. 

En tot cas, recorda que la Sra. Andrés començava la seva intervenció anteriorment dient que la 

Guàrdia Urbana s’ha sentit abandonada per l’alcaldessa. Pensa que també cal revisar l’actuació 

del PSC durant els 18 mesos de mandat en què va ser al govern. 

 

El Sr. RECASENS demana a la Sra. Andrés, amb el mateix afecte que sap que comparteixen i 

la paciència que ha demostrat a bastament, que mirin on rau el problema. Manifesta que està 

acostumat a treballar amb dades i amb anàlisi de problemes i solucions, i afirma que no troba 

les refutacions al que diu amb dades ni amb anàlisi de problemes ni amb proposta de solucions. 

Insisteix que no veu el Partit Socialista fer aquest exercici. Així doncs, demana que refutin el 

que ell diu amb dades. 
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La Sra. ANDRÉS replica que el seu Grup treballa amb dades, que és l’opinió de la ciutadania, 

que s’ha sentit insegura i que considera que la seguretat a Barcelona és la primera preocupació 

que tenen. 

Considera que el Sr. Recasens, com a polític, perquè és comissionat, no és un tècnic, hauria 

d’estar ben preocupat per aquesta dada que és inqüestionable, i és que el primer problema de la 

ciutadania a Barcelona és la seguretat. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de 

Cs, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC i el Sr. Villagrasa expressa el vot 

favorable del PP. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

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

acorda: Establir un Pacte de Ciutat per a la Guàrdia Urbana que impliqui al govern 

municipal i al conjunt de partits de l’oposició amb l’objectiu de reforçar la policia local de 

Barcelona, dotar-la de recursos humans i materials suficients així com del suport polític 

necessari per a realitzar la seva tasca i que tingui per objectiu treballar per: - Reforçar la 

plantilla de la Guàrdia Urbana i a la vegada preveure els efectes de les futures jubilacions en 

el conjunt del cos i iniciar un pla urgent de reforç amb la convocatòria d’un mínim de 1000 

noves places d’agents de la Guàrdia urbana en els propers 5 anys. - Acompanyar aquest 

increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana amb les dotacions necessàries de material i 

personal de suport. - Establir una declaració conjunta de totes les forces polítiques de suport 

a la Guàrdia Urbana en les seves tasques reconegudes en la Carta Municipal de Barcelona. - 

Establir un diàleg amb totes les administracions corresponents i amb els sindicats de la 

Guàrdia Urbana per a fer efectiu aquest reforç de la Guàrdia Urbana i acompanyar-lo a la 

vegada del reforç necessari de la resta de cossos policials per a complir amb les previsions del 

Parlament de Catalunya en matèria de Seguretat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/10871) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que el govern municipal insti la presidenta de TMB a convocar una reunió 

amb el director de Seguretat de TMB, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, les empreses 

de seguretat contractades i els representants dels treballadors de seguretat privada, per tal 

d’elaborar un nou pla de seguretat del metro de Barcelona per tal de millorar la seguretat de les 

seves instal·lacions. 

 

El Sr. VILLAGRASA indica que la proposta tracta de la seguretat del metro de Barcelona. 

Afirma que el metro de la ciutat s’ha tornat una zona insegura, com demostra l’Enquesta de 

victimització, en què els delictes que hi ha en les instal·lacions més els que hi ha dins dels trens 

sumen un 30%. 

Comenta que els grafiters durant anys han estat campant a gust, fins i tot agredint els vigilants 

de seguretat i enfrontant-se i agredint alguns usuaris. 

Apunta que més d’un 21% dels casos d’assetjament sexual en l’espai públic es donen dins de 

les instal·lacions del metro de Barcelona. Afegeix que el top manta també campa a gust per dins 

de les instal·lacions del metro i que sovint serveix de refugi per a quan ve algun policia per 

dissoldre’ls. 

Explica que el 12 de gener hi va haver una agressió homòfoba a una persona i que el mateix 12 

de gener hi va haver una baralla en què els vigilants de seguretat van retenir una persona i van 

ser agredits per 20 amics d’aquesta persona per alliberar-la, cosa que van aconseguir. Diu que 
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això és un exemple del que està passant en el subsol de la ciutat. 

Indica que els mateixos vigilants de seguretat estan reclamant millores en el sistema de 

seguretat. Aclareix que no estan reclamant més diners ni diferents condicions laborals. Posa 

com a exemple que el sindicat ADN Sindical reclama més comunicació amb TMB. Insisteix 

que no es reclama una millora salarial. 

Constata que TMB té un director de seguretat, i es pregunta què fa. A més, creu que aquest 

director de seguretat de TMB ve de la Guàrdia Civil. Pregunta com està actuant, si s’ha fet 

algun canvi, alguna millora o com està la coordinació. 

Pel que fa a les reclamacions d’alguns sindicats de treballadors, explica que demanen analitzar 

les zones sensibles més conflictives per intentar reforçar la seguretat, tant si és amb policia com 

amb vigilants de seguretat; més formació específica, o millorar la coordinació amb els cossos de 

seguretat. Constata que quan baixa un guàrdia urbà o un mosso d’esquadra i s’intenta 

comunicar amb l’exterior resulta que la comunicació no existeix, perquè no és possible. 

Troba evident que en el metro de la ciutat de Barcelona hi ha un problema de seguretat i de 

civisme greu. Destaca que, a més, la presidenta de TMB ha abandonat les seves funcions i ha 

exigit a qui també li correspon la seguretat del metro, el conseller Buch, que reforci la seguretat 

del metro. Constata, però, que al conseller Buch en aquest tema ni hi és ni se l’espera, i no torna 

resposta, igual que la presidenta de TMB. Insisteix que, en el problema de seguretat del metro 

de la ciutat, la presidenta de TMB està totalment desapareguda. Indica, però, que es va penjar 

un vídeo sobre el tema de l’assetjament sexual al metro, cosa que li sembla molt bé. Però 

considera que un vídeo sense mesures concretes no serveix de res i és propaganda. 

Per tant, exigeix que el govern municipal insti la presidenta de TMB, regidora de l’Ajuntament, 

a convocar una reunió amb el director de Seguretat de TMB, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia 

Urbana, empreses de seguretat contractades i els representants dels treballadors per elaborar un 

pla de seguretat que millori la situació del metro de Barcelona, que actualment està com mai 

l’han recordat. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el vot a favor de la proposta del Partit Popular. Recorda que Ciutadans 

ha portat iniciatives similars en comissió i fins i tot en el Plenari municipal.  

Considera que és urgent que es posin els mitjans perquè, si bé el que passa en el subsol en 

l’àmbit competencial té unes diferències amb el que passa en la resta de la ciutat, no deixa de 

ser Barcelona, no deixa de ser la imatge de la ciutat i la seguretat dels seus conciutadans, que 

són usuaris, en molts casos diaris, del metro de Barcelona. 

Indica que fa autèntica vergonya veure la imatge de les galeries Colau amb el top manta posant 

en risc la seguretat d’usuaris en el metro de Barcelona, però també la seguretat dels treballadors 

del metro, que ho han denunciat moltes vegades, per atacs de grafiters i d’altres tipus 

delinqüencials, cada vegada més violents, en què hi ha una seguretat privada que no té 

determinades competències, que han d’esperar fins que arribi la Guàrdia Urbana de Barcelona o 

qualsevol altre cos policial, de manera que en aquest interval els peguen i els redueixen. 

Destaca que s’està produint una situació d’alarma a la qual cal posar remei. 

Per tant, vota a favor que hi hagi aquesta reunió de, efectivament, una regidora de l’Ajuntament, 

la presidenta de TMB, amb el director de Seguretat de TMB, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia 

Urbana i les empreses de seguretat contractades.  

Tanmateix, pensa que caldria anar més enllà d’aquesta simple reunió i exigir a l’alcaldessa, la 

màxima responsable de la seguretat a Barcelona, que, no tan sols perquè ho digui la Carta 

municipal, sinó perquè hauria de ser així, ser la màxima autoritat i responsable i coordinar els 

Mossos d’Esquadra, les empreses de seguretat privada i fins i tot la Guàrdia Urbana en el subsol 

de la ciutat, fins i tot per sobre de les competències de TMB respecte a això. 

Considera que és urgent i una necessitat que posa en risc diàriament tots els usuaris del metro 

de Barcelona, i en particular els treballadors del metro, amb els quals se solidaritza. 
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La Sra. ANDRÉS diu que li agradaria veure a la sessió per respondre aquesta proposició per 

part del govern la regidora de Mobilitat, com a mínim, ja que no hi ha l’alcaldessa. Tanmateix, 

es tem que no hi seran i passaran la paraula a un càrrec tècnic, amb tots els respectes, que creu 

que no li correspon perquè aquesta és una interpel·lació política. 

Està d’acord amb el plantejament que es fa en aquesta proposició, perquè cal superar els mitjans 

de seguretat que té el metro de Barcelona. Entén que amb els mitjans propis no pot afrontar les 

noves situacions que s’estan produint en el metro i que estan patint els treballadors i 

treballadores i també els viatgers i viatgeres del metro, que són ciutadans que sovint no tenen 

més remei que agafar el metro per anar a la feina o a altres llocs. 

Per tant, troba evident que amb les mesures de seguretat actuals la seguretat no es garanteix i 

que cal implicació també de la Guàrdia Urbana, i segurament també dels Mossos d’Esquadra, 

per evitar aquestes conductes, cosa que requereix un nou Pla de seguretat del metro per moltes 

circumstàncies, com ara que els treballadors han patit agressions a mans d’alguns delinqüents. 

Afegeix que els viatgers també estan en mans d’aquests i que transitar pels passadissos de les 

estacions de metro del centre, especialment, es fa extremadament difícil, igual que a l’andana i 

als vagons. Explica que ja ha vist emprovar-se unes sabatilles esportives dins del vagó. 

Per tant, troba evident que amb els mitjans i competències que té el metro de Barcelona i la seva 

seguretat no hi ha resposta a això. Considera que la resposta ha de venir per part del govern, de 

Seguretat, de Mobilitat, de les àrees polítiques que corresponen, per garantir la seguretat en 

condicions al metro, que vol que sigui un servei de qualitat. Afegeix que també és espai públic. 

Pensa que la preocupació de l’espai públic ha de ser una prioritat. 

 

El Sr. CAÑAS vol posar una mica de context. Constata que s’ha exposat clarament el context 

de la seguretat dins del subsol, i en aquest a la xarxa de metro. Afirma que és una 

responsabilitat compartida. Explica que com a empresa pública que són tenen la responsabilitat 

de posar-se a disposició de les ordres i forces de seguretat competents, que en aquest cas són 

més Mossos d’Esquadra que la Guàrdia Urbana en qüestions de seguretat en genèric. En aquest 

sentit, indica que ja estan coordinats amb ells i que estan presents en el seu centre de control de 

la seguretat, de manera que reben les seves indicacions i es posen a disposició per a qualsevol 

tipus d’actuació que requereixin, tal com han fet fins ara, independentment que ells hagin 

d’agafar el lideratge d’aquest tema o no. 

En tot cas, comenta que s’ha portat aquest tema a l’ATM i que allà hi ha un grup no tan sols de 

TMB, sinó de tots els operadors per provar solucions. Apunta que en aquest sentit també s’han 

reunit amb els treballadors i les federacions que representen aquests sindicats de seguretat 

privada. Afegeix que hi ha convocada properament una reunió en què també hi haurà la Guàrdia 

Urbana i els Mossos d’Esquadra, ja que els han d’explicar totes les seves actuacions perquè a 

vegades no s’entenen els protocols de comunicació. Entén que el model de seguretat de TMB és 

força robust. 

Explica que en les estadístiques dintre del que seria la xarxa, en relació amb l’any anterior, es 

veu que hi ha menys agressions a clients i a treballadors i menys accessos de manters, però està 

d’acord que els que hi han no haurien de ser-hi, per a la qual cosa treballen. Però remarca que 

les estadístiques en aquest cas els acompanyen. 

Diu que alguns companys dels grups polítics que interpel·len tenen aquestes dades mes per mes 

que els van donar en l’anterior Consell d’Administració de TMB. Recorda que també van 

quedar per fer una monogràfica de seguretat, en què explicaran el seu model d’agent únic, que 

creu que planteja una mica de controvèrsia amb algun dels sindicats, tot i que són sindicats 

minoritaris, però considera que cal tenir aquesta sensibilitat per a tothom. 

Afegeix que TMB gestiona un servei que es creu i en què estan posant molts més recursos que 

els que es posaven uns anys enrere. Pel que fa a la dada de quant s’havia augmentat la despesa 
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en seguretat del 2017 al 2018, explica que s’han incrementat 2 milions d’euros, que s’afegeixen 

als 1,5 milions que es va augmentar l’any anterior. Considera que és una despesa important el 

fet de gastar-se més de 20 milions d’euros en la seguretat del metro de Barcelona. Creu que 

això posa de manifest que s’estan incrementant els recursos per a una cosa que TMB també 

considera que és molt vital. 

 

El Sr. VILLAGRASA diu que sort que el sistema de seguretat del metro de Barcelona és un 

sistema robust, perquè les dades no indiquen això. Agraeix que el Sr. Cañas sigui a la sessió i 

doni la cara per la presidenta de TMB, ja que troba que el fet que no hi sigui és una falta de 

respecte o abandonament de les seves funcions. 

Recorda que en la seva intervenció ha relatat una sèrie de fets que són innegables, perquè han 

succeït i succeeixen, com ara els coneguts com a nens de l’Apple, que a les 12 de la nit ocupen 

la plaça de Catalunya, el metro de plaça de Catalunya, i plomen qualsevol turista o despistat que 

passa per allà.  

Pel que fa al que ha dit el Sr. Cañas que s’incrementa la despesa en seguretat, manifesta que 

potser no cal incrementar tant la despesa, sinó tenir un bon sistema de seguretat, cosa que no hi 

ha. 

Reitera que els treballadors de la vigilància privada han demanat parlar amb la presidenta de 

TMB, i denuncia que ni tan sols han rebut una resposta que no els vol rebre, sinó que els obvia i 

els ignora. 

Considera que el fet que no sigui a la sessió la Sra. Mercedes Vidal és motiu perquè sigui 

cessada, ja que no dona la cara ni aquí ni a TMB, ni tampoc ha donat la cara amb els problemes 

de seguretat. Insisteix que considera que la presidenta de TMB ha abandonat les seves funcions 

amb una cosa tan important com la seguretat del metro de Barcelona, que també és la seguretat 

de la ciutat. 

Afirma que el Sr. Cañas li pot dir que s’estan coordinant i que hi ha plans d’actuació, però li 

demana que, si la proposició s’aprova, la compleixin, que hi hagi una reunió de veritat, que el 

director de Seguretat exerceixi com a tal i que facin un pla de veritat que solucioni el que està 

passant en el metro de Barcelona. Diu que en anys no recorda una situació del metro de la ciutat 

tan dolenta com la que estan vivint ara.  

Respecte a l’increment de la despesa en seguretat, afegeix que també ha augmentat la despesa 

en manteniment, perquè creu que són 12 milions el que suposa l’incivisme dels grafiters. 

Demana, un cop més, que cessin la Sra. Mercedes Vidal com a presidenta de TMB. 

 

El Sr. SIERRA vol puntualitzar al regidor del PP que la màxima responsable de la seguretat és 

la Sra. Colau. Recorda que Ciutadans n’ha demanat l’autocessament com a responsable de la 

seguretat, ja que no ha anat mai a la Comissió. Diu que quan han desplegat la pantalla ha pensat 

que l’alcaldessa hauria fet un vídeo o que hi participaria per videoconferència. 

Insisteix que és l’alcaldessa la màxima responsable de seguretat, fins i tot com a presidenta de 

l’AMB, de qui depèn TMB, de manera que també és la responsable de la seguretat en el metro 

de Barcelona. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de 

Cs, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC i el Sr. Villagrasa expressa el vot 

favorable del PP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

25.-  (M1519/10867) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que s’aturi la persecució cap al col·lectiu de manters fins que l’administració 
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pública pugui garantir el dret a l’habitatge, el dret al treball, el dret d’accés al conjunt de drets 

socials per a aquestes veïnes que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat. No es pot exigir 

a aquelles que menys tenen i a aquelles que no tenen garantits els drets a la ciutat de Barcelona, 

que compleixin una suposada legalitat que va clarament en contra de la seva supervivència a la 

nostra ciutat. Per tant, fins que l’administració no compleixi amb els seus deures, no pot 

perseguir a aquelles més vulnerables. Per tant proposem també, que mentre no es resolgui la 

garantia de drets per a aquestes persones per part de l’administració mentre el fenomen per 

sobreviure a la ciutat de Barcelona dels manters continuï en els nostres barris, cal habilitar un 

espai fix i segur on puguin desenvolupar la seva tasca i més, donada la situació d’alerta 4, per 

garantir la seguretat de totes les veïnes. 

 

No es tracta. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 
 

26.-  (M1519/10828) Que el govern municipal de l’Ajuntament de Barcelona realitzi tots els tràmits 

necessaris per desallotjar l’immoble ocupat il·legalment de la Casa de Cadis, situat al carrer 

Sardenya núm. 279. 
 

La Sra. BARCELÓ constata que tornen a parlar d’okupació il·legal, ja que no és la primera 

vegada que en parlen. 

Explica que la Casa de Cadis és un immoble propietat de l’Ajuntament de Cadis que està 

okupat il·legalment i que dins d’aquest immoble hi ha persones que malviuen en condicions de 

precarietat, de manera que es poden produir conductes que posin en risc la seva pròpia vida i 

també la dels veïns de l’entorn. Demana que es recordi el que va passar, malauradament, a la 

Torre del Fang o a Badalona. 

Per tant, comenta que el prec demana el desallotjament de la Casa de Cadis. No creu que hi hagi 

cap problema per parlar amb l’Ajuntament de Cadis, on governa Podemos, amb el seu alcalde, 

José María González, conegut com a «Kichi». Així mateix, demana que es doni sortida a les 

persones vulnerables que també viuen allà. 

 

El Sr. PISARELLO denega el prec. 

 

La Sra. BARCELÓ constata que el Sr. Pisarello té poques respostes davant d’una okupació 

il·legal. No sap si el govern té una certa al·lèrgia per aplicar la llei davant de l’okupació il·legal. 

Manifesta que Ciutadans creu que hi ha un problema, ja que aquest immoble està okupat 

il·legalment. Recorda que aquestes persones estan vivint en situacions de precarietat, amb els 

riscos que comporta això tant per a les persones que són a dins com a per a les persones que 

viuen a l’entorn de l’edifici. 

Per tant, demana que el govern actuï. Considera que només hi ha dues maneres d’estar: o bé de 

manera activa o actuar com fins ara ha fet el govern respecte a l’okupació il·legal, que és ser un 

espectador totalment passiu. Es pregunta si el Sr. Pisarello li dirà alguna cosa més que no, 

perquè suposa que dir que no significa actuar com un espectador passiu davant de l’okupació 

il·legal.  

Opina que davant de l’okupació il·legal cal actuar amb fermesa, perquè són grups delinqüents i 

antisistema i cal actuar amb la llei a la mà. Torna a insistir que davant l’okupació de persones 

vulnerables l’Ajuntament de Barcelona ha de donar una resposta dins de l’àmbit dels serveis 

socials. 
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Diu que si l’Ajuntament volgués donar una plaça residencial a aquestes persones que no tenen 

un entorn digne ho pot fer, ja que disposa de 400 places, que només es posen en funcionament 

segons la temperatura. Considera que l’Ajuntament les podria tenir en funcionament perquè hi 

ha una mancança de places residencials. 

Com que torna a veure que el Sr. Pisarello ni la mira als ulls quan està parlant, considera que el 

govern torna a mantenir una actitud passiva no tan sols en aquesta Comissió, sinó també davant 

l’okupació il·legal. 

 

El Sr. PISARELLO explica que rebutja el prec perquè l’Ajuntament de Barcelona no és qui ha 

de demanar en aquest cas cap tipus de desallotjament, atès que això és propietat del consistori 

de Cadis i d’una entitat financera. 

Informa que l’Ajuntament de Barcelona s’ha posat en contacte amb el consistori de Cadis, que 

està disposat a negociar amb el col·lectiu una cessió temporal de l’immoble sense ànim de 

lucre, mentre el posa en venda. Per tant, anuncia que no s’executarà cap tipus de desallotjament. 

Diu que l’obligació de l’Ajuntament és donar suport a les persones vulnerables que hi siguin, de 

manera que està d’acord amb la negociació que està fent l’Ajuntament de Cadis. Explica que el 

govern s’ha posat en contacte amb la regidora responsable, perquè ells en són els propietaris, i li 

sembla que és una línia correcta d’actuació. 

Entén que la Sra. Barceló ha vist en aquest cas Cadis, Barcelona, gent okupant i ha dit: 

«Aquesta és la nostra per incendiar i atiar el foc.» Ho troba fantàstic, però diu que 

lamentablement per a la Sra. Barceló no és així. Demana, doncs, a la regidora de Ciutadans que 

siguin seriosos i responsables i que es preocupin per les persones que són allà. 

Reitera que hi ha una negociació en marxa i que l’Ajuntament de Cadis hi està d’acord, de 

manera que ja es trobarà una solució. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

27.-  (M1519/10829) Que el govern municipal reculli en un document, de forma fefaent, l’obligació 

al dret a la formació física dels integrant de la Guàrdia Urbana de Barcelona, dels seus caps i 

agents, per a un millor desenvolupament de les seves funcions. 
 

El Sr. SIERRA demana que el govern municipal reculli en un document, de forma fefaent, 

l’obligació i el dret a la formació física dels integrants de la Guàrdia Urbana de Barcelona, dels 

seus caps i agents, per a un millor desenvolupament de les seves funcions. 

 

El Sr. RECASENS explica que enguany, després de 10 anys de no tenir acord, es va signar un 

acord de condicions laborals que va costar treballs i esforços a tota l’Administració i a tots els 

sindicats. Considera que és probablement el millor conveni que ha tingut l’Ajuntament, cosa 

que han reconegut els sindicats. 

Indica que en aquest conveni no es va incloure aquest punt. Per tant, diu que ell no és qui per 

canviar el conveni. Matisa que tampoc no s’hi feia referència en l’anterior conveni, de manera 

que estan en una situació de continuïtat. 

Tot i així, comenta que la Guàrdia Urbana aplica actualment la Instrucció 15/2010, sobre 

normes reguladores de la formació física, de 9 de juny de 2010, i que aquesta instrucció vetlla 

perquè els agents de la Guàrdia Urbana gaudeixin d’una condició física adequada a la seva 

professió. Diu que consideren això important tant des del punt de vista de salut individual com 

de prestació d’un servei policial professional i de qualitat. 

Informa que es preveu la programació dins de l’horari laboral de dues hores setmanals per fer 

exercici físic, que pensa que encara té marges de millora, perquè s’haurien de programar 
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exercicis i taules adequats a les característiques de la professió. Per tant, indica que, mitjançant 

una modificació de la instrucció o algun altre sistema, es poden aplicar marges de millora. 

Tanmateix, pensa que una cosa que no està en el conveni ara no és el cas de fer-ne un document 

específic. 

 

El Sr. SIERRA dona les gràcies al comissionat per la seva explicació. Considera que una 

persona que es juga la feina i la vida per tots els ciutadans i és als carrers de Barcelona 

defensant-los a tots i a la seguretat de la ciutat ha de tenir unes condicions físiques que són 

consubstancials a la seva feina, de manera que no se’ls pot retirar això. 

Així doncs, exigeix això, encara que no estigui dintre del conveni. Diu que potser ell es pot 

refiar de la paraula del Sr. Recasens, però no de la paraula de la Sra. Colau. Malgrat tot, 

constata que res no li assegura que en el mandat següent hi hagi un altre govern amb un altre 

color i no respecti aquest dret que tenen ja consolidat els guàrdies urbans, que repercuteix en un 

millor desenvolupament de les seves funcions. Insisteix que es pot refiar més o menys del 

comissionat, però reitera que el que necessiten els companys de la Guàrdia Urbana és una 

garantia que aquest dret i aquesta obligació estaran negre sobre blanc, es respectaran i que no 

estaran a l’arbitri de qualsevol govern de qualsevol signe o color polític, que de manera 

capritxosa i irresponsable pugui jugar amb aquest dret que ja tenen consolidat en l’anterior 

conveni i que ha de figurar com a garantia no tan sols de la seva feina, sinó també de la 

seguretat de tots els ciutadans. 

 

El Sr. RECASENS aclareix que no està negant que sigui important la formació física, sinó que 

es fa perquè hi ha una instrucció vigent i que es fa en hores de treball, cosa que demana que hi 

hagi una repercussió amb uns exercicis adequats a l’exercici de la professió, és a dir, no en 

qualsevol gimnàs. 

Considera que es pot anar perfectament a un canvi d’instrucció. Diu que es preveu que hi pugui 

haver un canvi d’instrucció en el futur, però aclareix que això no té per què ser en el format en 

què Ciutadans ho demana. 

Diu que a veure si en els 100 i escaig dies que el Sr. Sierra va descomptant tenen temps per fer-

ho. 
 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

28.-  (M1519/10879) Que el govern municipal dugui a terme una intervenció immediata per tal de 

protegir el dret al descans de les veïnes i veïns del Districte de Gràcia tot vetllant alhora per 

garantir una òptima convivència a l’espai públic, perseguint les conductes incíviques 

reincidents i treballant perquè la Unitat Nocturna Operativa compti amb la suficient dotació de 

recursos i agents operatius de la Guàrdia Urbana. 
 

La Sra. ANDRÉS explica que el 5 de novembre de 2018 es va celebrar un ple extraordinari al 

Districte de Gràcia en què es va abordar una problemàtica que preocupa molt els veïns i veïnes, 

que és l’incivisme, la venda il·legal d’alcohol i de drogues, problemes de convivència, que 

s’han cronificat a places on ja hi havia problemes com la plaça del Sol, la Revolució, la Virreina 

o el Diamant, però que també s’estan produint a la plaça de la Vila, del Nord, Rovira i Trias i 

del Poble Romaní. 

Comenta que en aquest Consell Plenari es demanava al govern que fes una intervenció 

immediata de contenció per tal de garantir els drets dels veïns a la seguretat i al descans i també 

s’instava el govern perquè establís un pla a llarg termini per redoblar tots els recursos necessaris 

per combatre aquests fenòmens i garantir els drets, a més de constituir taules ciutadanes a cada 
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una de les places per tractar de les problemàtiques de manera individual. 

Explica que presenta aquest prec per reforçar les demandes d’aquest Plenari. Per tant, demana 

al govern que es dugui a terme una intervenció immediata per tal de restituir els drets de la 

ciutadania al descans i a la convivència. 

 

El Sr. BADIA diu que aprofitarà la feina que es va fer en aquell Plenari, perquè, a més, hi ha 

treballat molta gent. Projecta un PowerPoint amb les dades perquè la regidora pugui veure què 

s’ha fet a Gràcia. 

Indica que es va fer un pla de places de Gràcia. Diu que els objectius eren reduir l’impacte del 

soroll, garantir la convivència a l’espai públic, sensibilitzar la ciutadania i afavorir un canvi 

d’usos de les places i millorar la coordinació de tots els serveis perquè siguin més eficaços. 

Comenta que es van crear taules ciutadanes, que es va començar amb tres places i que ara 

mateix n’hi ha sis: Romaní, Nord, Vila de Gràcia, Diamant, Sol i Virreina. Indica que, a més, 

s’ha desestacionalitzat perquè no tan sols es treballa a l’estiu, sinó que es treballa de març a 

octubre. 

Explica que es va fer un reforç de la Guàrdia Urbana, i es va passar de 320 hores el 2016 a 

3.700 hores extres. Recorda que en l’anterior mandat era 0. Diu que el total d’agents implicats 

s’ha anat ampliant, perquè s’ha anat ampliant tot l’àmbit d’actuació i s’actua pràcticament en 

més de la meitat de tot l’any. 

Afegeix que també s’ha fet un canvi d’usos, en què s’han dinamitzat activitats a les places 

perquè també tinguin usos familiars. Explica que el 2018 hi han participat 13.000 persones. 

Indica que en les diapositives poden veure moltes de les activitats que s’organitzen durant els 

períodes d’estiu a les places de Gràcia per tal que es vagin familiaritzant i tinguin uns usos més 

familiars. 

Comenta que, a més, s’ha canviat l’horari de neteja, cosa que els ha ajudat molt. Indica que s’ha 

fet una neteja nocturna a la 1, que també ajuda a millorar tot el tema de soroll. Informa que s’ha 

millorat la freqüència de buidatge de les papereres, que s’han avançat els horaris, que s’han 

posat més papereres, que s’ha treballat amb punts foscos, etc. 

Explica que hi ha hagut 8 promotors ambientals, 2 agents cívics a les places, servei de gestió de 

conflictes, 7 inspectors per a llicències per a locals; que s’han col·locat sonòmetres; que s’ha fet 

una campanya de comunicació amb banderoles, ventalls i flyers de bones pràctiques, i que s’ha 

treballat amb els comerços. 

Així mateix, indica que s’ha augmentat per 500% el pressupost, ja que hi havia un pressupost 

de 37.000 euros l’any 2015 i actualment és de 213.000 euros. Apunta que és la partida 

pressupostària en despesa corrent més important de Gràcia, de manera que manifesta la 

preocupació de tot el districte. Afegeix que s’han fet canvis estructurals a la plaça del Sol, on 

s’ha eliminat la passarel·la d’accés al pàrquing, s’han instal·lat més papereres, s’ha creat una 

àrea de jocs infantils i s’han posat jardineres a les escales, d’acord amb els treballs fets en les 

taules ciutadanes i les diferents demandes dels veïns. Diu que encara n’hi ha alguna damunt la 

taula, com ara adequar l’horari de terrasses a l’horari del desallotjament, que és a les 11 de la 

nit. 

Mostra en una diapositiva els canvis que ha patit la plaça del Sol, i diu que s’ha aconseguit 

reduir l’impacte del soroll. Constata que es pot veure la baixada de decibels el 2018, i també 

com s’avança gràcies al buidatge que es fa a les 11 i a la 1 de la nit. Indica que a partir de les 11 

queden pràcticament buides totes les places de Gràcia diferents dies de l’any. 

Finalment, comenta que hi va anar el divendres anterior pensant que havia de fer un gran pla de 

xoc, però mostra una fotografia de com de buida estava la plaça a les 11.20 h de la nit. Demana 

que la Sra. Andrés vagi a la plaça del Sol i a la plaça de la Vila per constatar que s’està fent una 

bona feina. 
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La Sra. ANDRÉS agraeix molt la informació i la presentació del regidor Badia, que també és 

regidor de Gràcia. 

Com que les dades arribaven al 31 d’octubre, suposa que el PowerPoint és la presentació que el 

Sr. Badia va fer en el Ple extraordinari. Diu que, si no és una qüestió de recursos, ja que sembla 

que s’han multiplicat i no nega les dades, deu ser una qüestió de l’eficiència o l’eficàcia 

d’aquests recursos en relació amb els resultats. 

Pensa que cal fer més eficients i eficaços els recursos per obtenir els resultats que la ciutadania 

espera i resoldre aquests problemes greus que s’estaven produint a Gràcia i que no es 

reprodueixin. 

Anuncia que seguirà atentament l’evolució de tot això. Li diu al regidor Badia que si algú 

s’atreveix a estar a la intempèrie amb les temperatures que hi ha serà un valent. Conclou, doncs, 

que l’hivern també ajuda. 
 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

29.-  (M1519/10872) Instar l’alcaldessa de Barcelona i presidenta de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona a liderar i actuar amb tots els recursos disponibles per assegurar l’èxit de la present 

edició del Mobile World Congress, i vetllar pel normal i bon funcionament de tots els serveis 

públics de la ciutat, en especial dels transports públics, taxi, aeroport i qualsevol altre servei 

amb impacte a la ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS constata que Ada Colau és alcaldessa de Barcelona i també presidenta de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i entén que la Sra. Colau hauria de liderar i garantir que el 

Mobile World Congress sigui un èxit a Barcelona com ha estat altres anys. Per això, pensa que 

s’han de posar tots els recursos disponibles. 

Comenta que diversos sindicats han anunciat que volen bloquejar la ciutat si no s’atenen les 

seves reivindicacions, cosa que aniria en contra precisament de Barcelona i directament en 

contra dels mateixos sectors afectats per la celebració del Mobile, com ara el taxi, el comerç, 

l’hostaleria o la restauració. 

Així doncs, demana a l’alcaldessa que s’impliqui per defensar els interessos dels barcelonins i 

pregunta quines gestions s’han fet en aquest sentit. 

 

El Sr. GÓMEZ indica que l’alcaldessa i l’Ajuntament en general s’hi impliquen perquè, 

evidentment, són els primers interessats i entenen perfectament la importància que té el Mobile 

World Congress per a la ciutat. 

Explica que, com cada any, hi ha uns dispositius que a Barcelona funcionen molt bé per garantir 

seguretat i transport. Comenta que aquests dispositius es treballen amb GSMA, TMB, 

Convention Bureau, Ferrocarrils, és a dir, totes les entitats que tenen alguna cosa a dir-hi. 

Manifesta que, evidentment, aquest tipus d’esdeveniments són una bona oportunitat per a molts 

col·lectius per fer-se veure, tal com està passant a Madrid amb Fitur. Indica que l’Ajuntament 

està coordinat amb la Generalitat i amb tots els que a vegades no depenen de l’Ajuntament en 

les seves empreses per mitigar i aturar i que no tinguin efecte les possibles vagues que hi hagi, 

especialment de taxis o tot el que afecti l’aeroport. Insisteix que tot això s’està controlant des 

del principi i es compromet al fet que hi estaran molt a sobre, incloent-hi l’alcaldessa en 

persona i cadascú en les funcions que li toquin. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix la resposta del tècnic, però creu que no és la primera vegada que es 

troben en aquesta Comissió i en d’altres que realment la interpel·lació és política i no tècnica. 

Diu que, com tots els barcelonins, s’ha assabentat de diversos col·lectius que volen aprofitar el 
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Mobile per fer-lo servir com una mena de xantatge pel que fa a mobilitzacions tant a l’aeroport 

com a l’espai públic de Barcelona, i creu que l’alcaldessa s’hi ha d’implicar personalment, 

perquè al final és un èxit o no de Barcelona el que s’estan jugant en aquest congrés. 

Afegeix que no tan sols pel Mobile, perquè si tenen problemes amb el Mobile o el Mobile 

marxa de Barcelona, també és un problema per a altres fires o altres trobades empresarials que 

es vulguin fer a Barcelona. Considera, doncs, que també és un tema de prestigi internacional de 

la ciutat a l’hora de convocar o atreure no solament inversions, sinó també professionals i 

trobades empresarials. 

Per tant, demana que, davant la possible vaga del taxi o de l’aeroport, s’hi impliqui directament 

l’Ajuntament i no ho deixi en mans d’altres administracions, ja que l’aeroport és d’una 

Administració i la normativa que s’està debatent en el tema del taxi també l’està fent una altra 

Administració. Repeteix la petició d’implicació directa de l’Ajuntament perquè el que s’hi estan 

jugant és el present i el futur del Mobile i també el prestigi i la capacitat d’atraure inversions, 

fires i congressos a Barcelona. 

 

El Sr. GÓMEZ comenta que ja ha dit en alguna altra sessió que no és una resposta tècnica, 

perquè també és part del govern, encara que no és una persona electa, sinó un comissionat 

nomenat directament per l’alcaldessa i el primer tinent d’alcalde. Considera, doncs, que la seva 

resposta també és força política.  

Indica que és el seu segon Mobile des de l’Ajuntament. Recorda que l’any anterior en el Mobile 

l’única persona i l’única entitat que s’estaven implicant en tots els conflictes que hi havia durant 

el Mobile van ser l’Ajuntament de Barcelona i l’alcaldessa Colau, igual que tot l’equip. 

Comenta que eren plenament conscients del que passava i que tenien un caos perquè uns volien 

anunciar que el Mobile havia marxat i hi havia moltíssim interès. Explica que s’ha estat 

treballant a tots els nivells, tant tècnic com polític, i pressionant a qui s’havia de pressionar 

perquè el Mobile fos un èxit. Constata que el Mobile no va marxar i que va ser un èxit, de 

manera que repeteix i s’han captat més esdeveniments del nivell del Mobile. 

Explica que s’està treballant amb la GSMA directament. Diu que els poden interpel·lar i que 

veuran que la feina que s’està fent a Barcelona perquè el Mobile continuï és perfecte i de primer 

nivell en l’àmbit mundial. 

 

Es dona per tractat. 

 

30.-  (M1519/10873) Que l’Ajuntament de Barcelona es personi com acusació popular, una vegada 

identificat l’autor, per l’agressió al periodista Cake Minuesa, quan el passat 21 de desembre 

amb ocasió de la celebració del Consell de Ministres a la ciutat de Barcelona cobria aquesta 

informació. 

 

El Sr. MULLERAS explica que el passat 21 de desembre, mentre estaven reunits en el Ple 

municipal, els CDR i els grups separatistes convocaven diverses jornades de protesta i pretenien 

bloquejar Barcelona i també la resta de Catalunya. 

Comenta que a Barcelona ciutat el periodista d’Intereconomía, Cake Minuesa, va ser agredit per 

manifestants en ple carrer mentre feia la seva feina, exercint el seu dret a la informació, que és 

el dret a la informació dels ciutadans. 

Per això sol·licita a l’Ajuntament que es personi com a acusació popular contra aquest agressor, 

un cop hagi estat identificat. 

 

El Sr. ASENS manifesta que el govern considera que agredir un periodista és un atac greu 

contra la llibertat d’informació i la democràcia, i recorda que per això sempre han demanat que 

es deixi treballar els professionals, siguin de la cadena que siguin. 
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Tanmateix, diu que una cosa diferent és que l’Ajuntament n’exerceixi l’acusació, cosa que no 

faran en coherència amb els seus criteris de personació, que coneixen sobradament els grups 

perquè cada sessió els explica. 

 

El Sr. MULLERAS torna a demanar a l’Ajuntament que es personi com a acusació popular 

contra l’agressor de Cake Minuesa, un cop s’hagi identificat. No entén que el govern es personi 

com a acusació popular en multitud d’agressions a Barcelona, però que, en canvi, no es personi 

en aquesta en concret. 

Explica que és una agressió que ha estat denunciada també pel Col·legi de Periodistes, que va 

condemnar l’atac contra la llibertat d’informació i contra la democràcia. Destaca que és una 

agressió a un periodista, efectivament, d’Intereconomía. Espera que la negativa del govern a 

personar-se com a acusació popular no tingui a veure amb el fet que el Sr. Cake Minuesa 

treballi a Intereconomía i, a més, sigui ell mateix l’agredit. 

No entén com el Sr. Asens la mateixa setmana ha fet un tuit dient que es personaria contra un 

altre tipus d’agressió que hi va haver a Barcelona i que, tanmateix, es negui a personar-se contra 

aquesta agressió al periodista Cake Minuesa el dia 21 de desembre. 

Demana que el govern municipal aclareixi de quina banda està, si està al costat dels agressors i 

dels CDR o si està al costat de Cake Minuesa, dels periodistes i de la llibertat d’informació. Diu 

que agrairia que el Sr. Asens es posicioni, perquè el que acaba de dir és que Ada Colau i el seu 

govern municipal estan al costat dels agressors i dels CDR i en contra de Cake Minuesa, dels 

periodistes i de la llibertat d’informació. 

 

El Sr. ASENS considera que el Sr. Mulleras, com sempre, fa demagògia. Recorda que en la 

intervenció anterior ha començat dient que condemnava els fets. Aclareix que el govern està en 

el posicionament del col·legi de professionals, en aquest cas del Col·legi de Periodistes. 

Demana que el regidor del PP no posi el govern d’un costat que no és on s’han posat ells. 

Aclareix que l’Ajuntament no es persona en totes les agressions que es produeixen a la ciutat, 

que són moltes, sinó que, tal com ha explicat diverses vegades, es persona en els casos greus, 

fent exercici de litigi estratègic, que afecten col·lectius discriminats, vulnerables, com el cas 

que el Sr. Mulleras citava, per la condició d’homosexual de la persona agredida, o el cas de la 

militant de Ciutadans que va ser agredida al Parc de la Ciutadella i que precisament va motivar 

una manifestació, que Ciutadans i el PP van convocar. Recorda, però, que en aquesta 

manifestació una senyora va confondre un càmera de TV3 amb un de Telemadrid i es va 

produir un episodi vergonyós de violència contra aquell càmera, que l’Ajuntament va 

condemnar, però que tampoc no s’hi va personar, malgrat que era una agressió de signe 

contrari, és a dir, produïda en el context d’una concentració convocada pel Partit Popular i per 

Ciutadans i on es va agredir un periodista a qui es va confondre amb un periodista de TV3. 

Constata que en aquella ocasió el Partit Popular no ho va demanar, en la qual cosa veu un punt 

d’incoherència, perquè només ho demanen quan és d’una banda. Remarca que el govern, en 

canvi, aquesta incoherència no la té. Insisteix que l’Ajuntament no es va personar en aquella 

ocasió i que tampoc no es persona en aquesta, perquè manté un mateix criteri, que és que es 

persona només en els supòsits de presumptes delictes d’odi que afectin col·lectius o persones en 

què s’acrediti una situació de discriminació per pertànyer a aquest col·lectiu o que estiguin en 

una situació de vulnerabilitat o quan afecti professionals que defensen aquest col·lectiu.  

Per tant, sota aquesta òptica, afirma que aquesta situació no està dins els criteris que ha explicat 

ja tantes vegades, però que no té inconvenient a explicar-li totes les vegades que calgui a les 

sessions que quedin. 

 

Es dona per tractat. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

31.-  (M1519/10887) El Primer Tinent d’Alcaldessa té previst deixar les seves resposabilitats a 

l’Ajuntament de Barcelona per tal d’exercir com a candidat al Parlament Europeu per tal de no 

fer un ús partidista del seu càrrec institucional? En cas de fer-ho, en quin moment deixaria les 

seves funcions com a Primer Tinent d’Alcaldessa? 

 

No es tracta. 

 

32.-  (M1519/10886) Quin és el capteniment del govern municipal sobre les possibles 

internalitzacions dels treballadors de les televisions de districte i el futur d’aquestes? 

 

No es tracta. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

33.-  (M1519/10865) Quines mesures pensa adoptar el govern municipal per evitar que aquesta 

situació es pugui tornar a produir en qualsevol de les cavalcades i altres actes relacionats amb el 

Reis d’Orient que s’organitzen per tota la ciutat amb la col·laboració de l’Ajuntament? 

 

No es tracta. 

 

34.-  (M1519/10866) Quants agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran acollir-se a la 

possibilitat de jubilar-se anticipadament, tal i com els hi permet el decret per a la jubilació 

anticipada dels policies locals, i quines són les mesures que pensa prendre el govern municipal 

davant la possibilitat de què hi hagi un alt índex d’agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

que s’acullin a aquesta possibilitat? 

 

No es tracta. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

35.-  (M1519/10880) Quines intervencions i mesures preventives de protecció davant l’ocupació 

s’han aplicat en relació a l’edifici de la Torre del Fang amb anterioritat a l’incendi que el va 

afectar el passat dia 8 de gener? 

 

La Sra. ANDRÉS indica que la pregunta és en relació amb l’incendi que es va produir a la 

Torre del Fang. Vol saber, doncs, quines intervencions i mesures preventives de protecció 

davant l’okupació es van aplicar amb anterioritat a l’incendi.  

 

La Sra. TURÉGANO explica que la Torre del Fang es troba en un àmbit d’obres de la Sagrera. 

Indica que aquest fet ha provocat que fins a pràcticament 8 mesos estigui en un àmbit amb 

okupació d’Adif de la torre i dels seus entorns. 

Comenta que en el moment que Adif va sortir d’aquest espai, tant de l’exterior com de 

l’interior, que ja havia tancat, es va fer un paredat molt complet de la torre. Apunta que 

l’Ajuntament va anar visitant la torre amb diverses entitats i serveis que pensaven que potser 

podrien fer-hi activitat. Diu que no es va arribar a tancar cap de les possibilitats i que el mes de 

juny la Guàrdia Urbana va confirmar que la torre estava okupada. 



 

Ref:  CCP 1/19 Presidència 
v.  21/ 1/ 2019     12: 25 

75 

Explica que la millor mesura de protecció en un edifici d’aquestes característiques és la 

recuperació de la possessió municipal. Per tant, informa que el 20 de juny es va incoar un 

expedient rigorós que permetia avançar en la notificació als okupants, tot i que no marxaven i 

en aquell moment no es va poder entrar. Comenta que s’havia entrat prèviament a l’okupació, 

però no després, perquè llavors es considera habitatge. 

Per tant, indica que aleshores va seguir l’expedient incoat de recuperació, de manera que el 7 de 

novembre, d’acord amb la diligència del 7 de novembre de la Guàrdia Urbana i el comunicat 

que consta a l’expedient, es va constatar que els okupes no marxaven quan se’ls va comunicar 

que havien de marxar. Explica que aleshores se sol·licita, d’acord amb el Reglament de 

patrimoni, que hi hagi els tràmits necessaris amb el jutjat per poder recuperar-ne la possessió. 

Recorda que el 8 de gener hi va haver l’incendi, que, afortunadament, malgrat tot, no va generar 

cap víctima dels 24 okupants i no va perjudicar l’estructura. Informa que ara ja tenen 

autorització judicial. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix a la gerent les explicacions. Constata que la gerent posa en evidència 

una problemàtica que és difícil de resoldre amb els mitjans d’un districte. Afegeix que és difícil 

quan és amb un habitatge i també quan és amb un equipament, tot i haver-hi un protocol 

d’okupacions d’equipaments, ja que es fa extremadament difícil d’executar amb els mitjans que 

té un districte. Indica que encara és fa més difícil quan es tracta d’un espai emblemàtic. Explica 

que la seva pregunta era amb una segona intenció, de confirmar que, efectivament, amb els 

mitjans ordinaris és difícil mantenir i salvaguardar un espai emblemàtic de la ciutat com és 

aquest. 

Creu que estan davant de la confirmació que cal disposar d’un protocol d’actuació pel que fa a 

la protecció d’aquests espais emblemàtics que no són d’ús de ningú, que sovint no tenen un ús 

destinat ni tan sols clar, perquè s’ha de debatre i acordar amb les entitats generalment 

territorials. Insisteix que és molt necessari disposar d’aquest protocol, perquè, si no, es fa molt 

difícil recuperar aquests espais. 

Demana que la mateixa contundència que aquest govern ha tingut, i que el PSC comparteix, de 

recuperar memòria històrica la tingui per tal de preservar la memòria de la ciutat a través dels 

seus espais emblemàtics i evitar aquestes okupacions, que, com que són espais grans, sovint 

grups grans de persones aprofiten, de manera que després no hi ha eines ni legals ni materials 

per intervenir en un edifici que, a més, té unes limitacions de protecció pel que representa i pel 

que és. 

Així doncs, agraeix les explicacions. No sap si entrarà per escrit en una comissió el prec perquè 

ja en queden poques, però anuncia que sí que demanarà amb un escrit ordinari que es comenci a 

treballar en un protocol d’intervenció en espais emblemàtics de la ciutat per evitar aquestes 

situacions. 

 

Es dona per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.30 hores. 

 


