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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ

Sessió de 19 de febrer de 2020

ACTA

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, el 19 de febrer
de  2020,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ  DE  PRESIDÈNCIA,  DRETS  DE  CIUTADANIA,
PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ en sessió ordinària, sota la presidència de
l’Im.  Sr.  Regidor  Albert  Batlle  Bastardas.  Hi  concorren  les  Imes.  Sres.  i  els  Ims.  Srs.:
Jordi Martí Grau, Marc Serra Solé, Laia Bonet Rull, Montserrat Ballarín Espuña,
Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, Gemma Sendra i Planas, Max
Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, Francisco Sierra López, Josep
Bou i Vila i Manuel Valls Galfetti, assistits per l’assessora jurídica, la Sra. Anna Martori
Salichs, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi és present el Sr. Pedro Velázquez Moreno, Intendent major Cap de la
Guàrdia Urbana de Barcelona.

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

S’obre la sessió a les 10.00 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

S’aprova

II) Part Informativa

Despatx d’oficia)

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

1. – (1112/19) Del gerent de recursos, de 23 de desembre de 2019, que declara desert el
procediment  obert  simplificat  per  a  l’adjudicació  del  contracte  relatiu  als  serveis
tècnics per al desenvolupament dels diferents actes i jornades organitzats pel CESB,
per no haver-se presentat cap oferta, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
6.000,00 euros.

2. – (0927/19) Del gerent de recursos, de 23 de desembre de 2019, que reajusta les
anualitats de l’autorització i disposició de la despesa per un import de 5.397,60 euros
(IVA inclòs) del contracte relatiu a la coedició dels llibres “Contem la revolta”, “En Jo n
ha  perdut  la  lletra  A”,  “Bastoners,  castellers  i  altres  construccions  festives”  i  “Balls
tradicionals  i  altres  elements  singulars  de  les  festes  de  la  ciutat”  adjudicat  a  CEP  i

 



CCM 2/20 Presidencia 2/82

NANSA, SL., per als exercicis 2019-2020.

3. – (52/2019) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 23 de desembre de
2019,  que  prorroga  des  de  l’1  de  gener  de  2020  fins  al  28  de  març  de  2020,  el
contracte  relatiu  als  serveis  i  obres  de  manteniment  de  l’espai  públic  als  barris  de
muntanya del districte de Sarrià-Sant Gervasi adjudicat a Construcciones Fertres, SL,
per a l’exercici 2020, i per un import de 50.000,00 euros (IVA inclòs).

4. – (20191012) Del gerent del districte de Sant Martí, de 23 de desembre de 2019, que
prorroga des de l’1 de gener de 2020 fins al 30 d’abril de 2020 el contracte relatiu al
lloguer de cabines sanitàries portàtils adjudicat a Vallas & Toilets, SLU, per a l’exercici
2020, i per un import d’11.267,56 euros (IVA inclòs).

5. – (2019210)  Del  gerent  del  districte  de  l’Eixample,  de  24  de  desembre  de  2019,  que
reajusta  les  anualitats  de  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  per  un  import  de
18.284,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió i dinamització del
projecte XEIX als barris de Fort Pienc i Sant Antoni adjudicat a Sigma Servicios
Profesionales, per als exercicis 2019-2021.

6. – (20189102)  Del  gerent  del  districte  de  l’Eixample,  de  24  de  desembre  de  2019,  que
reajusta  les  anualitats  de  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  per  un  import  de
13.302,26  euros  (IVA  inclòs)  del  contracte  relatiu  al  servei  d’atenció,  informació  i
control  d’accessos  a  la  seu  del  districte  de  l’Eixample  adjudicat  a  Can  Cet  Centre
d’Inserció Sociolaboral, per als exercicis 2019-2020.

7. – (20199206)  Del  gerent  del  districte  de  l’Eixample,  de  24  de  desembre  de  2019,  que
reajusta  les  anualitats  de  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  per  un  import  de
6.250,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei de suport a la gestió
documental  del  departament  de  Llicències  i  Inspecció  del  districte  de  l’Eixample
adjudicat a Integración Social de Minusválidos, per als exercicis 2019-2021.

8. – (20191001)  Del  gerent  del  districte  de  l’Eixample,  de  24  de  desembre  de  2019,  que
reajusta  les  anualitats  de  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  per  un  import  de
3.000,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de les cabines sanitàries
dels WC, per als exercicis 2019-2020.

9. – (20191001) Del gerent del districte de l’Eixample, de 7 de gener de 2020, que aprova
el reajustament les anualitats de l’autorització i disposició de la despesa del contracte
relatiu a les cabines sanitàries WC, Lot, 2, adjudicat a Toi Toi Sanitarios Moviles SA,
per als exercicis 2019-2020, i per un import de 2.000,00 euros (IVA inclòs)

10. – (0052/17) Del primer tinent d’alcaldia, de 31 de desembre de 2019, que redistribueix
pressupostàriament les autoritzacions i disposicions de les despeses aprovades del lot
2 (serveis de comunicacions de veu i dades mòbils)de la contractació derivada de
l’acord  marc  del  Servei  de  Telecomunicacions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  per  a
l’exercici 2019, i per un import de 28.400,00 euros (IVA inclòs).
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11. – (201900710) De la gerent d’Àrea d’Ecologia Urbana, de 27 de desembre de 2019, que
adjudica  a  Tec-Cuatro,  SA.  el  contracte  relatiu  a  l’assistència  tècnica  per  a  la  millora
dels  sistemes  tecnològics  per  a  la  gestió  d’actius  municipals,  per  als  exercicis  2019-
2020, i per un import de 18.089,50 euros (IVA inclòs).

12. – (s/n) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2019, que adjudica a l’Associació
Catalana  de  Defensa  dels  Drets  Humans  el  contracte  relatiu  al  servei  d’atenció  i
assessorament  tècnicojurídic  a  l’Oficina  per  a  la  No  Discriminació,  per  als  exercicis
2020-2021, i per un import de 152.138,62 euros (IVA inclòs).

13. – (0971/19) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei tècnic,
assessorament, seguiment, acompanyament, suport i coordinació de la plataforma de
Decidim Organitzacions i de la plataforma Metadecidim, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 44.728,86 euros (IVA inclòs).

14. – (0333/16) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2019, que prorroga el
contracte des de l’1  de gener de 2020 fins  al  31 de gener de 2020,  relatiu al  control
d’accessos, consergeria i vigilància en edificis administratius municipals de la Gerència
de Recursos adjudicat a Integración Social de Minusválidos, per a l’exercici 2020, i per
un import de 17.500,00 euros.

15. – (0333/16) De la gerent municipal, de 31 de gener de 2020, que prorroga des de l’1 de
febrer de 2020 fins al 5 de juny de 2020 el contracte relatiu als serveis de control
d’accessos,  consergeria  i  vigilància  en  5  edificis  administratius  municipals  (Edifici
Administratiu Palau, Foronda, Edifici de la Gerència de Recursos Humans, Edifici
Administratiu del carrer Avinyó, Arxiu Municipal Contemporani i Edifici Consistorial de
la plaça de Sant Miquel, 3-5), adjudicat a Integración Social de Minusválidos, SL, per a
l’exercici 2020, i per un import de 62.432,60 euros (IVA inclòs).

16. – (061/2019) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2019, que allibera
l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  per  un  import  de  2.308,74  euros  (IVA inclòs)
del  contracte  relatiu  a  la  realització  d’un  programa  d’activitats  al  Centre  de  Natura
Can Soler adjudicat a Argelaga Serveis Ambientals, SL., per a l’exercici 2019.

17. – (2019/184) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2019, que reajusta les
anualitats  de  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  per  un  import  de  41.666,92
euros  (IVA  inclòs)  del  contracte  relatiu  a  l’assistència  de  gestió  i  dinamització  de
l’Ateneu de fabricació digital de Gràcia, adjudicat a l’Associació Esclat, per als exercicis
2019-2020.

18. – (20190240) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2019, que reajusta les
anualitats de l’autorització i disposició de la despesa per un import de 7.802,99 euros
(IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis de coordinació de seguretat i salut en els
contractes de manteniment i de neteja de les infraestructures situades a l’espai públic
de Barcelona, adjudicar a E3 Solinteg S.L., per als exercicis 2019-2021.

 



CCM 2/20 Presidencia 4/82

19. – (20194455) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2019, que adjudica a Bures
SAU el contracte relatiu al servei de recollida, transport i gestió de fems de la Unitat
Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2020-2022, i per un
import de 55.645,48 euros (IVA inclòs).

20. – (20194455) De la gerent municipal, de 30 de desembre de 2019, que allibera la
quantitat de 28.669,79 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, del
contracte relatiu al servei de recollida, transport i gestió de fems de la Unitat
Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona adjudicat a Bures SAU, per als exercicis
2020-2022.

21. – (703/18) De la gerent municipal, de 31 de desembre de 2019, que reajusta les
anualitats de l’autorització i disposició de la despesa per un import de 3.500,00 euros
(IVA inclòs) del contracte relatiu a la gestió, comunicació i suport legal al programa i-
lab del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital, per als exercicis 2019-2020.

22. – (20199601) Del regidor del districte de l’Eixample, de 7 de gener de 2020, que aprova
el reajustament de les anualitats del contracte relatiu al serveis de suport tècnic en
l’organització  dels  actes  de  les  entitats  del  Districte  de  l’Eixample,  per  als  exercics
2019-2020, i per un import de 3.500,00 euros (IVA inclòs).

23. – (20189101) Del gerent del districte de l’Eixample, de 7 de gener de 2020, que aprova
el reajustament de les anualitats del contracte relatiu al subministrament, instal·lació
i manteniment de 7 equips multifuncionals de color, adjudicat a Servicios
Microinformatica SA, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 1.800,00 euros
(IVA inclòs).

24. – (1187/19) De la gerent municipal, de 13 de gener de 2020, que adjudica a Milagros
Perez Oliva, el contracte relatiu a la direcció artística-literària de la publicació
“Barcelona Metròpolis”  editada per  la  Direcció  de Serveis  Editorials,  per  als  exercicis
2020-2021, i per un import de 35.600,00 euros (IVA exempt).

25. – (20202001) De la gerent municipal, de 28 de gener de 2020, que adjudica a
Integración Social de Minusválidos el contracte relatiu als serveis de consergeria,
informació, atenció al públic i altres serveis de suport a la seu del districte de Sant
Martí, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 74.239,30 euros (IVA inclòs).

26. – (20200008) De la gerent municipal, de 28 de gener de 2020, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de
dinamització  cultural  del  Centre  Cívic  de  la  Sedeta  al  barri  del  Camp  d’en  Grassot  -
Gràcia Nova, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 60.247,21 euros.

27. – (190100012) Del gerent del districte de Nou Barris, de 31 de gener de 2020, que
reajusta  l’anualitat  del  contracte  relatiu  al  subministrament  de  consumibles  i
manteniment per a les fotocopiadores del districte de Nou Barris (seu i
dependències), per a l’exercici 2020, i per un import de 4.591,44 euros.
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28. – (20194586) De la gerent d’Àrea de Seguretat i Prevenció, de 4 de febrer de 2020, que
adjudica a Alphabet España Fleet Management, SA. el contracte relatiu al
subministrament,  en  la  modalitat  d’arrendament,  de  30  escúters  elèctrics  amb
distintius i de segon ús, per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2020-
2021, i per un import de 118.365,59 euros (IVA inclòs).

29. – (20194586) De la gerent d’Àrea de Seguretat i Prevenció, de 4 de febrer de 2020, que
allibera la quantitat de 434,45 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació
del  contracte  relatiu  al  subministrament,  en  la  modalitat  d’arrendament,  de  30
escúters elèctrics amb distintius i de segon ús, per a la Guàrdia Urbana de Barcelona,
per als exercicis 2020-2021.

30. – (0524/19) De la gerent municipal, de 28 de gener de 2020, que autoritza la despesa
del contracte relatiu a l’assistència tècnica i suport per gestió dels subministraments i
de l’estalvi energètic-econòmic dels edificis municipals, per a l’exercici  2021, i  per un
import de 7.034,43 euros (IVA inclòs)

31. – (2127/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 3 de febrer de 2020, que
anul·la part de l’autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu als serveis
auxiliars  de  la  instal·lació  municipal  “La  Pèrgola”,  adjudidcat  a  Club  Lucha  Barón  de
Viver de Barcelona, per a l’exercici 2020, i per un import de 15.665,70 euros.

32. – (17/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12
de desembre de 2019,  que declara  deserta  la  lliure  designació  per  a  la  provisió  d’un
lloc de treball de Director/a de Serveis de Salut de la Gerència de Drets Socials.

33. – (20/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12
de desembre de 2019,  que declara  deserta  la  lliure  designació  per  a  la  provisió  d’un
lloc  de  treball  de  Director/a  de  Servies  d’Economia  Cooperativa,  Social,  Solidària,
Consum, adscrit a la Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica.

34. – (22/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 12
de desembre de 2019, que declara deserta la lliure designació de la convocatòria per
a  la  provisió  del  sistema  de  lliure  designació  d’un  lloc  de  treball  de  Director/a  de
Serveis Publicitaris, adscrit a la Direcció de Serveis Publicitaris de la Direcció de
Comunicació de la Gerència de Recursos.

35. – (26/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de desembre de 2019, que declara deserta la lliure designació d’un lloc de treball  de
Director/a de Serveis de Drets de Ciutadania.

36. – (32/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de desembre de 2019, que aprova la llista de persones admeses i excloses per a
participar en la lliure designació per a la provisió d’un lloc de treball de Director/a de
Serveis Generals i Recursos de Patrimoni, adscrit a la Direcció de Serveis Generals i
Recursos de Patrimoni de la Gerència de Pressupostos i Hisenda.
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37. – (33/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de gener de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per participar
en  la  lliure  designació  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Secretari/ària  de
Direcció,  adscrit  a  la  Direcció  de Serveis  de Democràcia  Activa  de la  Gerència  d’Àrea
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

38. – (33/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3
de desembre de 2019, que convoca provisió per lliure designació d’un lloc de treball
de Secretari/ària de Direcció, adscrit a la Direcció de Serveis de Democràcia Activa de
la Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

39. – (34/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3
de desembre de 2019, que convoca provisió per lliure designació d’un lloc de treball
de Director/a de Serveis de Feminismes i LGTBI de la Gerència d’Àrea de Drets Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

40. – (34/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de gener de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per participar
en la lliure designació per a la provisió d’un lloc de treball de Director/a de Serveis de
Feminismes i LGTBI de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes
i LGTBI.

41. – (35/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3
de desembre de 2019, que convoca provisió per lliure designació d’un lloc de treball
de Director/a de Serveis a les Persones i al Territori, adscrit a la Direcció de Serveis a
les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Nou Barris.

42. – (35/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de gener de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per participar
en la lliure designació per a la provisió d’un lloc de treball  de Director/a de Serveis a
les Persones i al Territori adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de
la Gerència del districte de Nou Barris.

43. – (36/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10
de  desembre  de  2019,  que  convoca  provisió  per  lliure  designació  d’un  lloc  de
Director/a de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, adscrit a la Gerència
Municipal..

44. – (36/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de gener de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per participar
en la lliure designació per a la provisió d’un lloc de treball  de Director/a de Gènere i
Polítiques del Temps, adscrit a la Gerència Municipal.

45. – (37/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de desembre de 2019, que convoca provisió per lliure designació d’un lloc de treball
de Director/a de Serveis a les Persones i al Territori, adscrit a la Direcció de Serveis a
les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Sant Martí.
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46. – (37/2019-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 8
de gener de 2020, que modifica les bases de la convocatòria per a la provisió d’un lloc
de treball de Director/a de Serveis a les Persones i al Territori adscrit a la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del districte de Sant Martí.

47. – (51/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de desembre de 2019, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses
per  participar  en  el  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Cap  de
Departament  d’Administració  i  Personal  de  la  Direcció  de  Serveis  de  Recursos  de  la
Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

48. – (52/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de desembre de 2019, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses
per  participar  en  el  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Cap  de
Departament de Participació Social de la Direcció d’Innovació Social de la Gerència de
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

49. – (53/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de desembre de 2019, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses
per  participar  en  el  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Cap  de
Departament de Serveis Jurídics de la Direcció de Serveis de Recursos de la Gerència
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

50. – (58/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de desembre de 2019, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses
per participar en el concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a referent
d’Anàlisi i Estratègia de l’Oficina del Delegat/da de Protecció de Dades de la Gerència
d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports.

51. – (59/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de desembre de 2019, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses
per participar en el concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a referent
jurídic de la Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics de la Direcció de Recursos i Control de
Gestió de la Gerència d’Ecologia Urbana.

52. – (60/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10
de desembre de 2019, que aprova la llista provisional de persones admeses i excloses
per  participar  en  el  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Cap  de
Departament de Població i Processos Electorals, adscrit a la Direcció de Serveis de
Secretaria General de la Gerència de Recursos.

53. – (61/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 10
de desembre de 2019, que aprova la llista de persones admeses i excloses per
participar  en el  concurs  per  a  la  provisió  d’un lloc  de treball  de Tècnic/a  especialista
d’anàlisi  i  estratègia,  adscrit  a  la  Direcció  de  Serveis  de  Coordinació  de  Contractació
Administrativa de la Gerència de Pressupostos i Hisenda.
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54. – (62/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9
de gener de 2020, que aprova la llista provisional de persones admeses i excloses per
participar en el  concurs per a la provisió d’un lloc de treball  de Cap de Departament
de l’Arxiu Municipal.

55. – (63/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 14
de gener de 2020, que rectifica les bases de la convocatòria per a la provisió per
concurs  de  mèrits  d’un  lloc  de  treball  d’Administratiu/iva  Expert,  adscrit  al
Departament d’administració i personal de la Direcció de Serveis de Recursos.

56. – (62/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29
de gener de 2020, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses per
participar en el  concurs per a la provisió d’un lloc de treball  de Cap de Departament
de  l’Arxiu  Municipal  de  l’Arxiu  Municipal  Contemporani  de  Barcelona  de  la  Direcció
Executiva del Sistema Municipal d’Arxius de la Gerència de Recursos.

57. – (64/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29
de gener de 2020, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses per
participar en el  concurs per a la provisió d’un lloc de treball  de Cap de Departament
d’Espai  Urbà  de  la  Direcció  de  serveis  d’Infraestructures  i  Espai  Urbà  de  la  Gerència
Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d’Ecologia Urbana.

58. – (66/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29
de gener de 2020, que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i
excloses per participar en el concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a
referent  jurídic  de  la  Direcció  de  Serveis  d’Assessorament  Jurídic  de  la  Direcció  de
Serveis d’Assessorament Jurídic de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció.

59. – (67/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29
de gener de 2020, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses per
participar en el  concurs per a la provisió d’un lloc de treball  de Cap de Departament
de Coordinació d’Obres a l’Espai  Públic  de la Gerència de Mobilitat i  Infraestructures
de  la  Gerència  d’Àrea  d’Ecologia  Urbana  i  declarar  deserta  la  provisió  per  concurs
convocat per a cobrir un lloc de treball de Cap de Departament de Coordinació
d’Obres  a  l’Espai  Públic  de  la  Gerència  de  Mobilitat  i  Infraestructures  de  la  Gerència
d’Àrea d’Ecologia Urbana.

60. – (69/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29
de gener de 2020, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses per a
la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Cap  de  Departament  d’Estadística  de  l’Oficina
Municipal de Dades.

61. – (70/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29
de gener de 2020, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses per
participar en el  concurs per a la provisió d’un lloc de treball  de Cap de Departament
d’Integració de Dades de l’Oficina Municipal de Dades de la Gerència Municipal.
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62. – (72/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3
de  desembre  de  2019,  que  convoca  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de
Gestor/a de Serveis d’Anàlisi i Estratègia adscrit a l’Oficina Central de Subvencions de
la Direcció de Serveis Generals i Recursos de Promoció Econòmica de la Gerència de
recursos i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria.

63. – (72/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de gener de 2020, que aprova la llista de persones aspirants admeses i excloses per
participar  en  el  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Gestor/a  de  serveis
d’Anàlisi  i  Estratègia  adscrit  a  l’Oficina  Central  de  Subvencions  de  la  Direcció  de
Serveis Generals i Recursos de Promoció Econòmica de la Gerència de Recursos.

64. – (73/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 3
de desembre de 2019, que convoca un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de
Gestor/a de Projectes d’Anàlisi  i  Estratègia adscrit  a  la  Gerència del  Districte de Sant
Andreu i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria.

65. – (73/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de gener de 2020, que aprova la llista de persones aspirants admeses i excloses per
participar en el concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Gestor/a de projectes
d’Anàlisi i Estratègia, adscrit a la Gerència del Districte de Sant Andreu.

66. – (74/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9
de  desembre  de  2019,  que  convoca  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball
d’Administratiu/iva  Qualificat/da,  adscrit  al  Departament  de  Llicències  i  Inspecció  de
la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Gràcia
i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria.

67. – (74/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de gener de 2020, que aprova la llista de persones aspirants admeses i excloses per
participar  en  el  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  d’Administratiu/iva
Qualificat/da, adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de
Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del districte de Gràcia.

68. – (75/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9
de  desembre  de  2019,  que  convoca  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball
d’Administratiu/iva  Qualificat/da,  adscrit  al  Departament  de  Recursos  Interns  de  la
Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte d’Horta-Guinardó i aprova les
bases que han de regir aquesta convocatòria.

69. – (75/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de gener de 2020, que aprova la llista de persones aspirants admeses i excloses per a
participar  en  el  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  d’Administratiu/iva
Qualificat/da, adscrit al Departament de Recursos Interns de la Direcció de Serveis
Generals de la Gerència del Districte d’Horta-Guinardó.
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70. – (686/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 22
de gener de 2020, que designa els membres del Tribunal qualificador del procés de
selecció de 12 places d’Inspector/Inspectora de la Guàrdia Urbana.

71. – (686/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 21
de gener de 2020, que aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants
admeses i excloses per participar en la convocatòria del procés de selecció de 12
places de la categoria d’Inspector/a de la Guàrdia Urbana.

72. – (840/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de desembre de 2019, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses
per participar en al convocatòria del lloc de treball de Direcció de Serveis d’Innovació
Democràtica de la Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

73. – (841/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de desembre de 2019, que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i
excloses per participar en la convocatòria del lloc de treball de Direcció adscrit a la
Direcció de Cultura de Proximitat de l’Institut de Cultura de Barcelona.

74. – (860/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de desembre de 2019, que aprova la llista provisional de persones admeses i excloses
per  participar  en  la  convocatòria  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Cap  de
Departament, adscrit al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria de la Direcció de
Serveis Generals de la Gerència del Districte de Sant Andreu.

75. – (928/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7
de gener de 2020, que deixa sense efectes, per renúncia, el nomenament, com a
funcionari en pràctiques, del senyor Alejandro Garcia Molina de la convocatòria de
selecció de 233 places d’Agent de la GUB.

76. – (928/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7
de gener de 2020, que deixa sense efectes per renúncia, el nomenament, com a
funcionari en pràctiques, del senyor José Maria Fuentes de Ramiro de la convocatòria
de selecció de 233 places d’Agent de la GUB.

77. – (1016/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 16
de desembre de 2019, que convoca un procés interadministratiu per a la provisió
d’un  lloc  de  treball  de  Director/a  de  Serveis  de  Prevenció,  adscrit  a  la  Direcció  de
Serveis de Prevenció de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció.

78. – (1/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7
de gener de 2020, que convoca un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Cap
de  Departament  d’Obres  i  Manteniment  adscrit  al  Departament  d’Obres  i
Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del
Districte de Ciutat Vella i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria.

79. – (1/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de
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gener  de  2020,  que  aprova  la  convocatòria  per  la  provisió  per  lliure  designació  d’un
lloc de treball de Director/a de Serveis a les Persones i al Territori, adscrit a la Direcció
de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Gràcia.

80. – (2/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20
de  gener  de  2020,  que  convoca  un  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de
Gestor/a de Projectes de serveis a les persones adscrit a la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Nou Barris i aprova les bases que
han de regir aquesta convocatòria.

81. – (2/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de
gener  de  2020,  que  convoca  la  provisió  per  lliure  designació  d’un  lloc  de  treball  de
Director/a d’Administració Electrònica, adscrit a la Direcció de Serveis d’Administració
Electrònica de la Gerència d’innovació i Transició Digital.

82. – (3/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20
de gener de 2020, que aprova un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Cap
del Servei de Coordinació de Centres, adscrit a la Direcció Executiva del Sistema
Municipal  d’Arxius  de  la  Direcció  de  Serveis  Generals  i  Recursos  de  Promoció
Econòmica de la Gerència de Recursos.

83. – (3/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20
de gener de 2020, que aprova la provisió per lliure designació d’un lloc de treball  de
secretari/ària de direcció, adscrit a la Gerència del Districte d’Horta-Guinardó.

84. – (4/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20
de gener de 2020, que aprova un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Cap
de Secció de Serveis de Tecnologies de la Informació i la Comunicació adscrit al
Departament de Subministrament i Estalvi d’Energia.

85. – (4/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20
de  gener  de  2020,  que  aprova  provisió  per  lliure  designació  d’un  lloc  de  treball  de
Secretari/ària  de  Direcció,  adscrit  a  la  Direcció  de  Serveis  d’Informació  i  Atenció
Ciutadana de la Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports.

86. – (5/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20
de  gener  de  2020,  que  aprova  un  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball
d’Administratiu/iva, adscrit al Departament de Llicències i  Inspecció de la Direcció de
Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc i
aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria.

87. – (5/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 20
de gener de 2020, que convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de
Secretari/ària de Direcció, adscrit a la Regidoria del Districte de Gràcia.

88. – (6/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29
de  gener  de  2020,  que  convoca  un  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball
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d’Administratiu/iva,  adscrit  a  la  Direcció  de  Serveis  d’Assessorament  Jurídic  de  la
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció, i aprova les bases que han de regir aquesta
convocatòria.

89. – (6/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 24
de gener de 2020, que convoca la provisió d’un lloc de treball de Director/a de Serveis
d’Envelliment  i  Cures,  adscrit  a  la  Direcció  de  Servis  d’Envelliment  i  Cures  de  la
Gerència de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes i LGTBI.

90. – (7/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29
de  gener  de  2020,  que  convoca  un  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de
Supervisor/a, adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis
de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Sant Andreu i aprovar les
bases que han de regir aquesta convocatòria.

91. – (7/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29
de gener de 2020, que convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de
Director/a  d’Innovació  Social,  adscrit  a  la  Direcció  d’Innovació  Social  de  la  Gerència
d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

92. – (8/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 29
de  gener  de  2020,  que  convoca  un  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball
d’Administratiu/iva,  adscrit  al  Departament  d’Informació  i  Documentació  de  la
Gerència d’urbanisme i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria.

93. – (36/2020) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de gener de 2020, que nomena els aspirants, funcionaris en pràctiques, de 6 places en
la categoria d’Intendent/a de la Guàrdia Urbana.

94. – (1/2020) Decret de l’alcaldia,  de 16 de gener de 2020, que nomena funcionaris/àries
de carrera aspirants a les places d’Agent de la GUB, 60 places d’Agents de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, promoció 2019, mitjançant concurs específic de mobilitat
interadministrativa.

95. – (2/2020)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  23  de  gener  de  2020,  que  cessa  el  senyor  Álvaro
Nicolás Loscos, personal eventual, del lloc de Cap de Gabinet de la Regidoria de
Mobilitat.

96. – (1015/2019)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  23  de  gener  de  2020,  que  nomena  la  senyora
Elena Guim Vallejo, personal eventual, en el lloc d’assessora 3 adscrita a la Regidoria
de Memòria Democràtica.

97. – (3/2020)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  23  de  gener  de  2020,  que  nomena  la  senyora  Elia
Gran  Loustau,  personal  eventual,  en  el  lloc  d’assessora  3  adscrita  a  la  Regidoria  de
Salut, Envelliment i Cures.

98. – (572/2019 i 573/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament
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Organitzatiu, de 30 de gener de 2020, que modifica la junta de valoració de les
convocatòries interadministratives per a la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de lletrat/ada consistorial adscrit a la Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic.

99. – (457/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 11
de desembre de 2019, que nomena els aspirants del procés de selecció, mitjançant
concurs oposició lliure, de 79 places de Bomber/a.

100. – (457/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 11
de desembre de 2019, que nomena el senyor David Vidal Cugat, funcionari en
pràctiques en la categoria Bomber/a de la convocatòria de selecció per a la cobertura
de 60 places.

101. – (928/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5
de desembre de 2019, que deixa sense efectes per renúncia, el nomenament com a
funcionari en pràctiques del senyor Raul Díaz Manteiga de la convocatòria de selecció
de 233 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

102. – (686/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 9
de desembre de 2019, que aprova i publica la llista provisional de persones admeses i
excloses  per  a  participar  en  la  convocatòria  del  procés  selectiu  per  a  l’accés  a  12
places d’Inspector/a de la Guàrdia Urbana mitjançant concurs oposició.

Acords de la Comissió de Govern de 23 de gener de 2020

103. – (004/2020)  APROVAR  la  modificació  de  l’organigrama  de  la  Gerència  d’Àrea
d’Economia, Recursos i  Promoció Econòmica tal i  com es detalla a l’annex. 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.

104. – (20052002)  REVISAR  el  preu  del  contracte  d’acord  amb  la  clàusula  5ena  de  les
condicions addicionals del contracte de lloguer. PRORROGAR des del 25 de gener de
2020 al 24 de gener de 2021 la durada del contracte del lloguer del local del carrer
Muntanya, 16 i 16 bis, de Barcelona, aprovat el 31 de desembre de 2004 amb Servicio
de  Alquileres,  SA,  amb  NIF  B58280876.  Aquesta  pròrroga  es  realitza  a  l’empara  del
que estableix la condició annexa 1a del contracte d’arrendament signat per ambdues
parts. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 77.321,46 euros a favor
de Servicio de alquileres, SA, amb NIF B58280876 en concepte de renda i demés
despeses a càrrec de l’arrendatari que consten al contracte, amb càrrec al pressupost
2020 i partida D/0610/20200/92011 per un import de 72.237,31 i al pressupost 2021 i
partida D/0610/20200/92011 per un import de 5.084,15 euros, condicionat a
l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost.  EXIMIR  de  l’obligació  de
constituir dipòsit de garantia definitiva complementària. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència i Drets de Ciutadania i Participació, Seguretat i Prevenció.
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105. – (20194260 L01) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L01, corresponent al Lot 1 del
contracte de subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil
de  parc  i  accessoris  per  al  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,
d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb  mesures  de
contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 1: Articles de cotó], a
l’empresa  Vestilab  Clean  Room  Control,  SLU,  amb  NIF  B65622821,  de  conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient i d’acord amb la
proposició  que  ha  presentat  que  ha  estat  considerada  l’oferta  més  avantatjosa,  per
un  import  màxim  de  253.616,00  euros,  IVA  inclòs,  i  d’acord  amb  els  preus  unitaris
oferts;  DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària  l’esmentada despesa,  de la  qual
209.600,00 euros corresponen al preu net i  44.016,00 euros a l’IVA, al  tipus del 21%,
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 178.717,00 euros a l’exercici
pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22104/13612  0400  i  un
import  (IVA  inclòs)  de  74.899,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a
l’aplicació  pressupostària  D/22104/13612  0400,  condicionat  a  l’existència  de  crèdit
adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual; FORMALITZAR el contracte en
el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part
de  l’empresa  adjudicatària  del  requeriment  per  a  la  formalització,  sempre  i  quan
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i
no  s’hagi  interposat  recurs  especial  de  contractació  que  impliqui  la  suspensió  de  la
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió; DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

106. – (20194260 L07) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L07, corresponent al Lot 7 del
contracte de subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil
de  parc  i  accessoris  per  al  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,
d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb  mesures  de
contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 7: Protector facial i de cap],
a l’empresa Original Buff, SA, amb NIF A58034000, de conformitat amb la proposta de
valoració  i  classificació  continguda  en  l’expedient  i  d’acord  amb  la  proposició
presentada,  per  un  import  màxim  de  24.684,00  euros,  IVA  inclòs,  i  d’acord  amb  els
preus  unitaris  oferts;  DISPOSAR  a  favor  de  l’empresa  adjudicatària  l’esmentada
despesa, de la qual 20.400,00 euros corresponen al preu net i  4.284,00 euros a l’IVA,
al tipus del 21%, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.552,00
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22104/13612  0400  i  un  import  (IVA  inclòs)  de  11.132,00  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22104/13612  0400,
condicionat  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost  posterior  a
l’actual;  FIXAR  l’import  de  la  garantia  definitiva  en  1.020,00  euros  i  RETENIR-LO  del
preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat
de  constitució  de  garantia;  REQUERIR  l’empresa  adjudicatària  per  tal  que,  en  el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l’adjudicació,  comparegui  per  FORMALITZAR  el  contracte;  DONAR-NE  COMPTE  a  la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

107. – (20194260 L08) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L08, corresponent al Lot 8 del
contracte de subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil
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de  parc  i  accessoris  per  al  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,
d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb  mesures  de
contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 8: Equips de protecció per
treballs  en  alçada],  a  l’empresa  Industrias  Murtra,  SA,  amb  NIF  A08008013,  de
conformitat  amb  la  proposta  de  valoració  i  classificació  continguda  en  l’expedient  i
d’acord amb la proposició presentada, per un import màxim de 34.122,00 euros, IVA
inclòs,  i  d’acord  amb  els  preus  unitaris  oferts;  DISPOSAR  a  favor  de  l’empresa
adjudicatària  l’esmentada  despesa,  de  la  qual  28.200,00  euros  corresponen  al  preu
net  i  5.922,00  euros  a  l’IVA,  al  tipus  del  21%,  amb  el  desglossament  següent:  un
import  (IVA  inclòs)  de  17.061,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a
l’aplicació  pressupostària  D/22104/13612 0400 i  un  import  (IVA inclòs)  de  17.061,00
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22104/13612  0400,  condicionat  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el
pressupost  posterior  a  l’actual;  FIXAR  l’import  de  la  garantia  definitiva  en  1.410,00
euros i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-
se a aquesta modalitat de constitució de garantia;  REQUERIR l’empresa adjudicatària
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació  de  l’adjudicació,  comparegui  per  FORMALITZAR  el  contracte;  DONAR-NE
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

108. – (20194260 L10) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L10, corresponent al Lot 10
del contracte de subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI),
tèxtil  de  parc  i  accessoris  per  al  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,
d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  amb  mesures  de
contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 10: Guant tèrmic], a
l’empresa  Total  Safety  Clean,  SLU,  amb  NIF  B65689093,  de  conformitat  amb  la
proposta  de  valoració  i  classificació  continguda  en  l’expedient  i  d’acord  amb  la
proposició que ha presentat, per un import màxim de 50.820,00 euros, IVA inclòs, i
d’acord  amb  els  preus  unitaris  oferts;  DISPOSAR  a  favor  de  l’empresa  adjudicatària
l’esmentada  despesa,  de  la  qual  42.000,00  euros  corresponen al  preu  net  i  8.820,00
euros a l’IVA, al tipus del 21%, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
de  25.410,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació
pressupostària D/22104/13612 0400 i un import (IVA inclòs) de 25.410,00 euros a
l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22104/13612
0400,  condicionat  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  el  pressupost
posterior  a  l’actual;  FIXAR  l’import  de  la  garantia  definitiva  en  2.100,00  euros  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’empresa  adjudicatària  del  requeriment  per  a  la  formalització,  sempre  i  quan  hagin
transcorregut  15  dies  hàbils  des  de  la  tramesa  de  la  notificació  de  l’adjudicació  i  no
s’hagi  interposat  recurs  especial  de  contractació  que  impliqui  la  suspensió  de  la
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió; DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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Acords de la Comissió de Govern de 30 de gener de 2020

109. – (23/2020) CONVOCAR 282 places d´agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de
Barcelona, mitjançant oposició lliure i APROVAR les bases que han de regir aquesta
convocatòria. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí
Oficial  de  l’Estat,  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  web  de  de
l’Ajuntament  de  Barcelona.  DONAR  COMPTE  del  present  acord  a  la  Comissió  de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

110. – (0752/17) PRORROGAR l’acord marc amb número de contracte 17002855, que té per
objecte  el  subministrament  de  consumibles  d’informàtica  per  a  l’Ajuntament  de
Barcelona i les entitats que formen el Grup Municipal, amb mesures de contractació
pública  sostenible,  en  virtut  del  que  preveu  l’article  23.2  i  303  del  TRLCSP,  per  un
termini de 12 mesos a comptar des del dia 2 de febrer de 2020 i fins el dia 1 de febrer
de 2021, segons preveu la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars i
en  atenció  a  les  raons  indicades  a  l’informe  emès  pel  Departament  Central  de
Compres, de data 8 de gener de 2020, i amb conformitat de les empreses
homologades, segons acceptacions expresses signades per les mateixes. DONAR
COMPTE de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

111. – (20194579)  ADJUDICAR  el  contracte  núm.  19004293,  de  serveis  de  suport  d’atenció
telefònica  integral  per  a  trucades  d’emergència  al  092  i  080,  les  seves  centraletes
administratives,  gestió  de  segon  nivell  al  centre  de  gestió  d’emergències  i  al  telèfon
d’atenció per molèsties d’habitatges d’ús turístic,  d’acord amb les previsions del plec
de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, a
KONECTA BTO SL, amb NIF B62916077, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació  continguda  en  l’expedient,  per  un  import  màxim  de  848.448,01  euros,
IVA  inclòs,  i  d’acord  amb  els  preus  unitaris  i  la  resta  de  condicions  que  figuren  a  la
seva  proposició;  DISPOSAR  a  favor  de  l’empresa  adjudicatària  la  despesa  de
l’esmentada  quantitat  de  la  qual  701.196,70  euros  corresponen  al  preu  net  i
147.251,31  euros,  a  l’IVA,  amb  el  desglossament  següent:  292.570,86  euros,  IVA
inclòs,  corresponen  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació
pressupostària  D/22719/13612  0400,  i  555.877,15  euros,  IVA  inclòs,  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/13211  0400;
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de l’empresa adjudicatària del requeriment per a la
formalització, sempre 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; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 6 de febrer de 2020

112. – (21/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Yago Abad Galceran (mat.
25308) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
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professional de Bomber SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Llevant de la
Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Bomber
(16FC1BIBA03),  i  l’activitat  privada  per  compte  d’altri  com a  membre de  seguretat  a
l’empresa  SERVICIOS  SECURITAS,  SA,  fins  al  4  de  març  de  2020.  La  dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent
a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

113. – (22/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enrique Martín Salmerón
(mat. 24589) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de
Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Bomber
(16FC1BIBA03),  i  l’activitat  privada  per  compte  d’altri  com a  membre de  seguretat  a
l’empresa  SERVICIOS  SECURITAS,  SA.,  fins  al  4  de  març  de  2020.  La  dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent
a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

114. – (20000112  (0043/20))  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  del  servei  de
conceptualització dels projectes webs i Progressive Web Apps que determini la
Direcció  de  Comunicació  Digital  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  núm.  de
contracte 20000112, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment  obert,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  d’1.044.682,68  euros  (IVA
inclòs) i un valor estimat d’1.899.423,07 euros; APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR  l’esmentada  quantitat,  amb  pressupost  net  863.374,12  euros  i  import
de  l’IVA  de  181.308,56  euros;  i  amb  càrrec  a  les  partides  i  als  pressupostos  amb  el
desglossament  següent:  un  import  (IVA  inclòs)  de  261.170,67  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2022  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/92523  0705,  un
import  (IVA  inclòs)  de  522.341,34  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a
l’aplicació pressupostària D/22719/92523 0705, un import (IVA inclòs) de 261.170,67
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària
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D/22719/92523 0705; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os  posterior/s  a  l’actual.  DONAR  COMPTE  d’aquesta  resolució  a  la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 13 de febrer de 2020

115. – (44/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Inés Schocher Carlier
(mat. 5100087) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
vacant,  amb  la  categoria  professional  de  Gestora  d’Administració  General,  amb
destinació a  la  Gerència  de l’Institut  Municipal  d’Hisenda,  on ocupa el  lloc  de treball
de  Gestora  d’Administració  General  (20FA2BIBA01),  i  una  activitat  privada  per
compte propi de formadora en metodologia artística VTS (Visual Thinking Strategies).
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no
coincident  amb  el  municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

116. – (591/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Àngels Orriols
Sallés (mat. 24919) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera,
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a la
Direcció  de  l’Àrea  del  Contenciós  de  la  Gerència  de  Recursos,  on  ocupa  el  lloc  de
treball  de  Lletrada  Consistorial  (26FA1SCJU01),  i  l’activitat  pública  com  a  professora
associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs
acadèmic  2019-2020,  fins  al  31  d’agost  de  2020.  La  dedicació  a  la  docència
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident
amb el  municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada a  l’estricte  compliment
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

117. – (1008/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos De Francisco Sans
(mat. 25307) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Sergent SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de
Llevant de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Sergent
SPEIS (20FC1CICD02),  i  l’activitat  privada per compte d’altri  de formador a l’empresa
Escola  d’Emergències  Prevenció  i  Seguretat  de  Catalunya  SL.  El  Sr.  de  Francisco  no
podrà formar part ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de processos
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d’oferta pública, ni  en cap altre tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de
l’SPEIS.  La  dedicació  professional  privada  no  podrà  superar  la  meitat  de  la  jornada
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

118. – (1025/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto López Pancorbo
(mat. 27311) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Caporal SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Sant
Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Caporal
-  SPEIS  (18FC1CICD04),  i  l’activitat  privada  per  compte  d’altri  de  formador  i
preparador d’oposicions a l’empresa Fes-Te Fort SL. El Sr. López no podrà formar part
ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni
en cap altre tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPEIS. La dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent
a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

119. – (1050/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Graells Lagares
(mat. 77534) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc,
amb la categoria professional de Bomber Accés, amb destinació al Parc de Bombers
de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de
Bomber  Accés  (16FC2BIBA03),  i  l’activitat  privada  per  compte  d’altri  de  formador  i
preparador d’oposicions a l’empresa Fes-te Fort SL. El Sr. Graells no podrà formar part
ni intervenir o assessorar en els tribunals de selecció de processos d’oferta pública, ni
en cap altre tribunal de processos selectius vinculats a l’àmbit de l’SPEIS. La dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent
a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o
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per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

120. – (01/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Julio López Gude (mat.
5040207), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb la
categoria professional de tècnic mitjà en enginyeria, amb destinació al Departament
d’Administració Interna i Serveis Generals de la Direcció d’Ingressos i Administració de
l’Institut  Municipal  d’Hisenda  d’aquest  Ajuntament,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  de
tècnic mitjà en enginyeria (20FA2BIBA09), i una activitat privada per compte d’altri de
desenvolupament i implementació de la metodologia B.I.M. (Building Information
Modeling) a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-ITeC. La dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent
a  l’Administració  Pública  i  haurà  de  desenvolupar-se  en  horari  no  coincident  amb  el
municipal.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

Mesures de governa)

1. – Nou model de servei i de gestió de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

El Sr. BATLLE anuncia que explicarà el contingut dels canvis organitzatius i operatius
que han de permetre ser més eficaços i eficients a la tasca de crear seguretat en
l’àmbit viari, de barri, ciutadà, etc.
Per començar, vol agrair la presència del Cap del cos de la Guàrdia Urbana,
l’Intendent major Pedro Velázquez, i del Cap de la divisió de Trànsit i Sotscap del cos,
l’Intendent Major Juanjo Vilanova.
En primer lloc, destaca que la Guàrdia Urbana és una policia de proximitat en una
ciutat  global,  de  manera  que  el  treball  de  proximitat,  l’atenció  a  la  ciutadania  i  la
resposta  a  les  necessitats  del  territori  continuen  sent  les  propietats  d’actuació  de  la
Guàrdia Urbana. Diu que per això es requereixen noves competències i habilitats per
part dels membres del cos que cal anar desenvolupant, així com demanant a totes les
persones que hi puguin accedir.
Explica  que  el  model  que  es  proposa  planteja  un  abordatge  integral  que  s’anirà
desenvolupant al llarg del mandat, però diu que aquesta sessió se centra en el que fa
referència a les persones i  organitzacions i  que successivament s’anirà ampliant amb
la incorporació de la tecnologia, les modificacions dels sistemes de gestió i avaluació i
noves estructures i serveis a la ciutadania.
Comenta que en la darrera Junta de Seguretat es va poder constatar que hi ha una
millora en matèria de seguretat, sobretot en dos aspectes: en fets delictius i en
coordinació amb els  Mossos d’Esquadra.  Recorda que els  fets  delictius van baixar en
el  segon  semestre  en  un  2,67%,  encara  que  l’interanual  continua  pujant,  atès
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l’increment  que  hi  havia  hagut  durant  els  primers  6  mesos.  Indica  que,  a  més,  han
baixat  especialment  des  del  passat  mes  d’agost.  Afegeix  que  concretament  la
tipologia delictiva més nombrosa, que són els furts, han baixat en un 7,74%.
Considera que aquestes dades esperonen i constaten que estan en la bona línia, però
reconeix que encara hi ha molt per fer.
Diu  que  l’increment  constant  de  l’activitat  policial  també  requereix  una  nova
organització per poder mantenir el nivell de resposta. Manifesta que per estar més a
prop de la ciutadania cal més Guàrdia Urbana, i anuncia que per això hi ha una
convocatòria de 282 places, que són les 250 que es van aprovar més les 32 que van
quedar vacants de la darrera convocatòria. Indica que també cal una organització
moderna.
Comenta  que  els  dos  canvis  més  importants  que  es  presenten  són,  d’una  banda,  el
canvi de l’organigrama de la Guàrdia Urbana, que té com a objectiu dotar la Guàrdia
Urbana  d’una  millor  estructura  organitzativa  per  donar  resposta  a  les  demandes
actuals. Diu que aquest és el primer element que ha treballat el nou cap del cos.
Manifesta que com a elements més destacats es recupera la figura del sotscap de la
Guàrdia  Urbana,  que  tindrà  sota  la  seva  responsabilitat  la  Unitat  d’Informació  i
Documentació, la Inspecció de Serveis, la Unitat de Gestió de Recursos i la Unitat de
Coneixement i Projectes, de les quals les tres últimes són de nova creació.
D’altra  banda,  indica  que  també  es  presenta  un  nou  model  de  gestió  administrativa
de la Guàrdia Urbana que es pot resumir en una frase: «La policia ha de fer de
policia.» Diu que, en una primera anàlisi conservadora, estima que aquest canvi
organitzatiu equivaldria a incrementar en 100 policies el cos, és a dir, l’equivalent a un
torn  d’unitat  territorial.  Aclareix  que  es  tracta  de  treure  agents  que  estan  fent
funcions administratives en aquests moments i posar-los directament en l’operativa.
Manifesta  que  aquesta  actuació  implicarà  també  un  canvi  en  l’estructura  de  la
Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció  a  partir  de  la  creació  d’una  nova  direcció
administrativa que s’encarregarà de les tasques de gestió tècnica administrativa de la
Guàrdia Urbana amb un equip distribuït per les 10 unitats territorials de la Guàrdia
Urbana en el territori.
Afegeix que un altre objectiu és la feminització del cos, la incorporació de la
perspectiva de gènere com a element imprescindible de tota política pública, que es
fa  molt  més present en les  polítiques d’igualtat,  però també en el  conjunt del  servei
públic perquè aquest sigui adequat a les necessitats de les dones de la ciutat. Indica
que en la campanya de promoció de la nova promoció d’agents es fa referència molt
especialment al tema de la incorporació de la dona a la Guàrdia Urbana.
Anuncia que també es treballarà molt en la millora de la comunicació, tant interna
com externa,  amb el  doble  objectiu  d’incrementar  el  sentit  d’orgull  i  de pertinença i
fer arribar a la ciutadania les actuacions portades a terme per contribuir a millorar la
percepció de seguretat, que és també una eina en clau del model.
Comenta  que  el  nou  model  de  servei  i  gestió  s’organitza  en  5  eixos,  el  primer  dels
quals és un pla de convivència i unitats de proximitat que es presentarà el mes d’abril,
amb la revisió de la carta i catàleg de serveis de la Guàrdia Urbana; el Pla de seguretat
viària, que s’aprovarà definitivament en el proper Plenari; el Pla de millora d’atenció a
la ciutadania; la millora en la detecció i l’atenció a la violència masclista, i la seguretat
viària amb perspectiva de gènere.

 



CCM 2/20 Presidencia 22/82

Indica que el segon eix estratègic fa referència a persones i organització; que el tercer
és la coordinació dels sistemes de seguretat; el quart és la innovació i processos, i el
cinquè és la comunicació.
Diu que per això es posa a la consideració dels regidors aquesta mesura de govern
que ha de permetre una millora en la prestació del servei de la Guàrdia Urbana.

El Sr. CORONAS indica que, un cop revisada la mesura de govern pel que fa a la seva
literalitat, no té gaires objeccions. Destaca que en el text es fa una aposta per la
proximitat i la modernització del cos, la qual cosa no tan sols veu amb bons ulls, sinó
que creu que és necessària.
Tanmateix,  pensa  que  tot  això  ha  d’anar  acompanyat,  més  enllà  del  que  digui  el
paper,  que  sempre  ho  aguanta  tot,  d’una  aposta  ferma  per  millorar  els  recursos
humans, els recursos materials i els equipaments que té la policia de Barcelona.
Coincideix amb la frase que la policia ha de fer de policia. I, per tant, també veu amb
bons ulls  la  incorporació  de personal  administratiu  i  veure com això s’incorpora dins
del cos i com es coordina pel que fa als comandaments, però també respecte a les
unitats territorials.
Tot i això, pensa que la policia de proximitat, per molt que s’omplin la boca d’això, no
serà una autèntica policia de proximitat fins que no hi hagi una millor coordinació
amb la resta de serveis municipals. Opina que això no és culpa de la Guàrdia Urbana,
sinó  del  fet  que  a  l’Ajuntament  els  serveis  municipals  viuen  en  compartiments
estancs, en molts casos externalitzats, que se cenyeixen únicament al que diu el seu
plec  de  condicions  i  que,  per  tant,  no  són  gens  flexibles  a  l’hora  de  compartir  la
informació o coordinar totes les tasques que es fan al carrer.
Afegeix que en aquest sentit té molts exemples. Diu que a Ciutat Vella hi ha el CAS
Baluard, que és un equipament externalitzat que fa una funció molt necessària, però
que no s’ocupa gens del que passa al seu entorn. Comenta que hi ha un equip mèdic
d’atenció  a  les  persones  sense  sostre  amb 4  psicòlegs  per  a  tota  la  ciutat.  S’imagina
que això no són recursos suficients.
Per tant, manifesta que, més enllà de totes les millores organitzatives que es fan al
cos de la Guàrdia Urbana, el  que fa la Guàrdia Urbana és treure cubells  d’aigua d’un
vaixell  que  s’enfonsa.  Considera,  doncs,  que  ha  de  tenir  no  tan  sols  una  millor
coordinació, sinó també una cooperació molt més clara, ferma i efectiva amb la resta
de serveis municipals.
Insisteix  que no culpa la  Guàrdia Urbana d’aquest  fet,  sinó l’organització del  sistema
tal com està muntat.
Constata  que  el  Sr.  Batlle  ha  parlat  de  5  eixos.  Diu  que  ell  en  trauria  3  d’aquesta
mesura de govern, com ara tot el que fa referència al sistema de seguretat i
emergències, que Esquerra Republicana de Catalunya porta al programa i que creu
fermament  que  s’ha  de  fer;  la  innovació  i  processos,  en  què  es  parla  de  la
implementació de càmeres personals, la qual cosa també és una proposta que va fer
el seu Grup i que defensa, i tot el Pla de comunicació.
Més  enllà  de  la  resta  d’organització,  creu  que  els  requisits  d’accés  encara  poden
millorar,  ja que els canvis en la prova de cultura i  afegir l’anglès són un pas, però no
suficient.
Pel que fa a la feminització, pensa que cal anar més enllà de les campanyes
publicitàries.
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I, respecte a la formació, també creu que és millorable.

El Sr. MARTÍ GALBIS se suma a la benvinguda i de nou a la felicitació al nou Cap de la
Guàrdia Urbana, l’Intendent major Pedro Velázquez, i al Sotscap Vilanova. Així mateix,
els anima a tirar endavant aquest gran pla que presenta en aquesta sessió el tinent
d’alcalde.
Per tant, agraeix les explicacions del Sr. Batlle i agraeix la iniciativa política del govern
en  relació  amb  el  fet  d’intentar  fer  un  gir  de  180  graus  respecte  al  que  estaven
acostumats  i  han  patit  durant  els  últims  4  anys,  amb l’anterior  govern  municipal  pel
que fa als temes de prevenció i seguretat i en temes de gestió del cos de la Guàrdia
Urbana i d’SPEIS d’emergències. Espera, doncs, que aquest full de ruta tiri endavant.
Li diu al Sr. Batlle que compta amb el suport de Junts per Catalunya per fer aquesta
reorientació, que no deixa de ser una rectificació en tota regla respecte de les
prioritats i de la gestió ordinària diària de l’anterior mandat unicolor de Barcelona en
Comú.
Comenta que ha pogut parlar amb la part social de la Guàrdia Urbana i que, per tant,
el  retorn  que  té  és  en  general  positiu,  i  l’alegra  que  una  bona  part  del  cos  estigui
alienada amb els plantejaments i les prioritats que el govern marca.
Pensa que el gran repte actualment és la modernització, que no passa només per
aprovar plans, sinó també per invertir recursos i per aplicar intel·ligència i innovació
en els procediments interns del cos.
Manifesta  que  sobretot  cal  l’increment  de  recursos  i  de  nous  agents.  Considera  que
aquests plans no podran tirar endavant amb tota la seva virtualitat si no hi ha al final
del mandat 1.000 o 1.500 agents nous com a mínim per tirar endavant tots els
objectius marcats.
Pel que fa a les noves tecnologies, creu que cal aprofitar-les al màxim, perquè si
alguna cosa sobra a la Guàrdia Urbana és paper. Diu que s’ha d’entrar de ple al segle
XXI quant a les tecnologies, als procediments i a la digitalització en tots els
procediments interns del cos.
Respecte als problemes de convivència, diu que espera amb candeletes el Pla de
convivència.
Vol fer algunes observacions. En primer lloc, indica que espera el Pla d’equipaments, i
constata  que  no  se’n  parla  gaire.  En  segon  lloc,  quant  a  la  formació,  coincideix  amb
Esquerra Republicana de Catalunya que hi ha poca informació sobre els plans de
formació i  els continguts reals d’aquesta formació i  a quants agents implicarà durant
tot el mandat.
En relació amb el nou Cecor i el Pla metròpolis, de coordinació metropolitana, diu que
està molt bé, però que falta veure com s’ha de fer.
A més, es pregunta quin paper cal atorgar a la seguretat privada i a les càmeres
unipersonals.
Finalment,  demana al  Sr.  Batlle  d’on sortiran els  administratius  que han d’assumir  la
tasca administrativa que deixaran de fer els agents de la Guàrdia Urbana, ni que sigui
en segona activitat.
Reitera  el  suport  genèric  del  seu  Grup  a  aquesta  implementació  d’aquest  pla  de
modernització.
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El  Sr.  SIERRA  agraeix  la  presentació  d’aquesta  mesura  de  govern  i  saluda  els
Intendents majors Vilanova i Velázquez.
Constata que es parteix d’un diagnòstic erroni. Indica que, com feia el seu antecessor,
el responsable de la seguretat a Barcelona, el Sr. Recasens, la culpa sempre és dels
altres i mai s’assumeix la culpa. Demana que es despertin. Considera que el govern no
pot dir que Barcelona és una ciutat segura i que està millor que moltes grans ciutats
europees. Opina que cal comparar la seguretat de Barcelona amb les grans ciutats
d’Espanya i que no es pot donar la culpa als altres dient que és culpa de la normativa,
dels  atemptats  del  17  d’agost  o  de  l’increment  de  manifestacions.  Insisteix  que  el
govern ha d’assumir la seva responsabilitat.
Respecte a la mesura en concret i pel que fa als 5 eixos estratègics, manifesta que
Ciutadans comparteix el primer, que és la proximitat. Creu que això ha d’imbuir tot el
sistema de seguretat de Barcelona.
Pel que fa a les persones i organització, també comparteix que la policia ha de fer de
policia. Però pensa que el govern té una gran oportunitat incorporant la segona
activitat. Recorda que en el mandat anterior es va intentar i que molts grups de
l’oposició  es  van  conjurar,  entre  els  quals  el  PSC,  però  diu  que  no  van  ser  capaços
d’arrencar aquest compromís al govern, que a més és una obligació legal i  moral per
als companys de la Guàrdia Urbana.
En  relació  amb  la  coordinació  amb  altres  cossos,  també  hi  està  molt  d’acord,  i
especialment amb la coordinació més efectiva del 112.
Quant a la innovació, diu que hi haurà una oportunitat de parlar-ne i de les
oportunitats que ofereix el 5G i el big data en la proposta que porta Ciutadans en
aquesta sessió.
Respecte a la comunicació, pensa que la ciutadania ha de saber què fa la Guàrdia
Urbana i valorar les seves actuacions.
Pel  que  fa  a  l’organigrama  del  pla  d’actuació,  diu  que  és  el  Sr.  Batlle  qui  mana  a  la
Guàrdia Urbana i que no serà ell qui li digui com ha d’organitzar la policia, ja que serà
el seu model i Ciutadans li donarà suport.
En  relació  amb  l’accés  al  cos,  té  diverses  objeccions.  Destaca  que  s’ha  passat  de  les
promocions del Sálvame, sense un temari, mirant la tele, a les promocions de
Mujeres, hombres y viceversa,  perquè  s’admetran  tatuatges  i  disminuiran  els  criteris
d’accés  a  la  Guàrdia  Urbana.  Es  queixa,  doncs,  que  no  hi  haurà  el  que  reclamava
Ciutadans,  que  és  un  temari,  com  hi  ha  en  qualsevol  tipus  d’oposició,  en  què  els
guàrdies urbans estiguin formats en el coneixement de la ciutat en el territori, en la
normativa penal i de la ciutat de Barcelona. Demana unes promocions que sàpiguen
realment un temari i a què atenir-se i no que estiguin mirant la televisió o amb
preguntes de cultura general, que són força senzilles.
Respecte  a  la  formació  i  lideratge,  està  d’acord  amb  el  Sr.  Batlle  i  amb  la  gestió
administrativa que es vol plantejar a la Guàrdia Urbana.

El Sr. BOU vol agrair la presentació d’aquesta mesura de govern, especialment l’esforç
i  la disposició del regidor Albert Batlle i  el  conjunt de l’equip de la tinència d’alcaldia
que  aborda  l’àrea  de  Prevenció  i  Seguretat,  i  molt  especialment  el  fet  que  siguin
presents a la sessió els Intendents majors Velázquez i Vilanova.
Valora positivament la implementació de les línies generals que recull aquesta
mesura, com el Pla de convivència i unitats de proximitat, que està previst per al
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pròxim  mes  d’abril,  o  el  Pla  de  seguretat  viària  2019-2022,  previst  ja  per  a  la  seva
aprovació definitiva, entre altres plans i accions que en conjunt garanteixin una ciutat
segura.
Indica  que  l’organització  i  coordinació  de  la  Guàrdia  Urbana  amb  la  resta  de  serveis
d’emergències  i  altres  cossos  de  seguretat  és  potser  la  columna  vertebral  per
aconseguir  els  objectius  que s’han proposat,  que no són altres  que tornar  a  caminar
tranquils i sentir-se segurs a Barcelona.
Celebra l’actualització de l’organigrama amb la presentació d’una nova estructura de
comandament  de  la  Guàrdia  Urbana,  i  també  veu  positivament  els  canvis  que  s’han
anunciat per a l’accés al cos i la dedicació exclusiva dels agents a tasques policials de
convivència i servei de ciutadania.
Considera que la Guàrdia Urbana ha d’estar a la  via pública,  tal  com va dir  el  primer
dia i dirà sempre. Opina que aquest cos ha de fer funcions de policia, entre moltes
altres que també li són pròpies. Pensa que és molt important que vigilin els espais
públics, que es facin visibles, perquè aquesta és la veritable defensa passiva, que hi
hagi una o dues unitats de guàrdies en les zones conflictives, de manera que més d’un
s’ho  pensarà.  Creu,  doncs,  que  cal  vigilar  els  espais  públics  i  que  el  lloc  és  al  carrer,
sense abandonar altres qüestions que també són pròpies de la Guàrdia Urbana.
Insisteix, però, que per sobre de tot són policies i han de fer la tasca de policia.
Constata que encara queda molt per avançar, com ara més equipaments i mitjans
necessaris, l’adequació de protocols d’actuació, més unitats territorials, convocatòries
reals a les necessitats, etc. Diu que les 282 places són molt benvingudes, però
remarca que el gran problema és que no s’arribarà mai als 1.000 que es volien perquè
el temps passa i els guàrdies urbans es van jubilant. Per tant, creu que és molt
important arribar a aquella línia de les 1.000 unitats més, que pensa que no és
escabellat per a Barcelona.
Constata  que  n’hi  ha  prou  de  seguir  les  notícies  a  Barcelona  per  adonar-se  del
desafiament que tenen davant. Aclareix que parla de la inseguretat, que és un mal
establert en les grans ciutats, i que Barcelona per sort no ho és.

El  Sr.  VALLS  agraeix  la  presentació  de  l’informe en especial  al  tinent  d’alcalde  Albert
Batlle perquè a la passada sessió es va comprometre a presentar aquesta mesura de
govern, cosa que ha fet, no com altres mesures que encara estan esperant.
Constata que es tracta d’un canvi aparentment ambiciós, cosa que és important en un
Ajuntament on la seguretat ha estat com a mínim menystinguda, com ho demostren
les dades presentades en aquesta mesura de govern.
Vol  subratllar  alguns  dels  aspectes  positius  d’aquest  nou  model.  En  primer  lloc,
destaca la generació de 9 indicadors amb què es podran analitzar millor els resultats
de les diferents polítiques públiques. Considera que és tan important la planificació
com la gestió, el fet de saber si una determinada política funciona.
Afegeix que també és positiu que es vulgui donar un nou impuls a la comunicació del
cos amb els ciutadans. Destaca que en temes tan importants i delicats com aquest la
bona comunicació sempre ha de ser  una prioritat.  Manifesta que,  com diu l’informe,
és important explicar el que es fa i com es fa.
Respecte  als  eixos  2  –Persones  i  organització–,  3  –Coordinació  del  sistema  de
seguretat–  i  4  –Innovació  i  processos–  d’aquesta  mesura  de  govern,  diu  que  només
amb la pràctica se sabrà si han comportat les decisions més encertades. Pensa que
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aquestes  decisions  s’han  d’acompanyar  d’un  augment  del  nombre  d’agents
disponibles i de les eines que tinguin a la seva disposició, especialment les
tecnologies. Opina que millorar la divisió del treball entre equip administratiu i agents
no farà que aquests últims de cop i volta siguin suficients en nombre, però diu que
potser hi ha un factor que és encara més important que els recursos, que és la
confiança dels responsables polítics en els cossos policials. Indica que és una
confiança  compatible  amb  la  màxima  exigència,  com  no  pot  ser  d’una  altra  manera
quan el que està en joc és la seguretat d’una ciutat i dels ciutadans i tenint problemes
greus de seguretat.
En tot cas, confia que es prenguin les mesures suficients i la seguretat deixi de ser la
primera preocupació dels ciutadans de Barcelona. Diu que seguirà amb la màxima
atenció l’evolució d’aquest nou model i les errates sobre seguretat amb confiança en
el tinent d’alcalde Batlle.
Finalment, vol expressar el seu reconeixement al Cos de la Guàrdia Urbana i als seus
caps, presents a la sala, que té 175 anys d’història al servei de la ciutat.

El Sr. BATLLE agraeix les observacions i aportacions, tenint en compte que és un pla
viu i que s’hi aniran introduint els elements de correcció que corresponguin.
Respecte als temes formatius, com es recluten els agents de la Guàrdia Urbana, com
es formen i com s’enquadren, considera que a vegades s’ha caigut en l’anècdota, però
indica que hi ha una confiança absoluta en els processos formatius. Creu que
Catalunya té un bon sistema de formació de les seves policies. Indica que l’Institut de
Seguretat Pública està absolutament prestigiat i que tots els agents després de la
selecció  prèvia  s’integraran.  Creu  que  aquest  serà  un  tema  que  ajudarà  a  aquesta
millora de l’organització.
Diu que els intendents majors presents a la sessió segur que hauran incorporat totes
les observacions que s’han fet.

ES DONA PER TRACTADA

Informesb)
Compareixences Govern municipalc)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

2. – (4070/2019  (ICUB))  ATORGAR  la  Medalla  d’Or  al  Mèrit  Científic  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, a la Facultat de Nàutica de Barcelona, en el seu 250è aniversari, per la seva
actuació  formativa  i  docent  de  qualitat  reconeguda  amb  l’objectiu  de  formar
professionals altament qualificats i per la seva contribució a fer de Barcelona una
capital marítima.

El Sr. MARTÍ GRAU anuncia que la justificació més llarga, com sempre, la reserva per
al Plenari, però avança que troba importantíssim i essencial atorgar aquesta medalla
a la Facultat de Nàutica, ja que fa 250 anys que existeix i probablement és un dels
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elements més significatius pels quals la ciutat de Barcelona ha tingut sempre aquest
pes i aquesta mirada cap al mar.
A més, destaca que és un moment crucial perquè s’està treballant amb la facultat per
traslladar-la  a  unes  instal·lacions  millors  en  l’entorn  de  la  Nova  Bocana,  que  van
avançant  progressivament  amb  l’Autoritat  Portuària.  Li  sembla  que  és  un  bon
moment per posar en relleu la importància que té aquesta facultat a Barcelona.

El Sr. MARTÍ GALBIS anuncia que hi votarà a favor i que es reserva la intervenció per
al Plenari. Però vol reiterar per segona o tercera vegada al govern la petició que quan
es planteja la proposta de candidatures a guardons importants, com ara les medalles
d’or, amb diferents categories, que prèviament a la inclusió del punt de l’ordre del dia
de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció  s’informés  els  grups  municipals,  per  una  qüestió  de  delicadesa  o  de
cortesia.
Recorda que el govern ja va dir que sí que es faria en anteriors ocasions, però
constata  que  segueixen  en  aquesta  tònica  d’assabentar-se  d’aquestes  propostes  per
l’ordre del dia. Aclareix que això no qüestiona en absolut el tema de fons, que és que
dona suport a totes i cadascuna de les que s’han presentat fins ara.

El Sr. SIERRA creu que al que es refereix el Sr. Martí Galbis tindran oportunitat de
parlar-ne amb profunditat en el seguiment que ha presentat Ciutadans respecte a les
medalles i el Reglament d’honors.
Comenta que farà la intervenció respecte a la medalla de la Facultat de Nàutica en el
Ple, però avança que hi votarà favorablement.

El Sr. BOU pensa que aquesta medalla és prou justificada per la gran feina i formació i
docència que fa aquesta escola, de manera que hi votarà a favor.

El Sr. MARTÍ GRAU recull la petició perquè tenen tota la raó. Indica que hi ha algunes
medalles, com aquesta, en què la plena justificació segurament és el que pot haver
provocat aquest descuit, però diu que és una norma de funcionament habitual que
s’expliquin  les  medalles,  perquè  s’intenta  trobar  el  màxim  consens  en  l’atorgament
d’aquestes distincions.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel canvi.

3. – (65-2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als
annexos. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web
municipal.

La  Sra.  BALLARÍN  comenta  que  es  tracta  de  proposar  una  altra  modificació  de  l’RLT.
Indica que ha de passar pel Plenari qualsevol modificació que es faci, de manera que
en aquesta sessió es dictamina la fase prèvia.
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Indica que són modificacions ordinàries, que els regidors tenen a la seva disposició
l’expedient  i  que  s’han  traslladat  als  sindicats  que  constitueixen  la  mesa  general  de
negociació, que hi estan d’acord.

El Sr. MARTÍ GALBIS anuncia que hi votarà a favor. Constata que en cada sessió es
porta una modificació parcial d’aquesta relació inicial de llocs de treball. Vol demanar
al govern que amb la màxima immediatesa la mesa on hi ha la part social es convoqui
i es negociï. Creu que és el que es reclama des de la part social. Per tant, més enllà
d’aprovar  inicialment  aquestes  modificacions  de  la  relació  de  llocs  de  treball,  pensa
que també és bo que es faci la feina amb la part sindical.

La Sra. BALLARÍN, respecte al tema que ha plantejat el regidor Martí Galbis, indica
que després tindran ocasió de parlar-ne perquè justament hi ha un prec sobre aquest
tema.
En tot cas, agraeix el vot favorable i espera que les abstencions es converteixin en
vots favorables.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes  de  Catalunya,  Esquerra  Republicana  i  Junts  per  Catalunya  i  l’abstenció  de
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.

4. – (2019/147)  RESOLDRE  les  al·legacions  formulades  durant  el  període  d’exposició
pública del Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació
Internacional, aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania,  Participació  i  Seguretat  i  Prevenció  de 20 de novembre de 2019,  d’acord
amb l’informe que obra a l’expedient i  es dona per reproduït a efectes de motivació.
INCORPORAR les al·legacions estimades en el text que se sotmet a aprovació
definitiva. APROVAR definitivament el Reglament de funcionament del Consell
Municipal de Cooperació Internacional. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. APROVAR el canvi de
denominació del Consell, de Consell Municipal de Cooperació internacional per al
desenvolupament a Consell Municipal de Cooperació internacional.

El Sr. SERRA comenta que és un tema de mer tràmit. Comenta que, com ja es va
explicar en la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció del 20 de novembre passat, es presenta un nou reglament del Consell de
Cooperació,  ja  que  el  que  hi  ha  s’havia  quedat  obsolet  10  anys  després  de  la  seva
aprovació.
Indica que en aquests 10 anys el concepte de la cooperació internacional, el seu
enfocament i objectius, han anat evolucionant, cosa que intenta recollir aquest nou
reglament i és el que també es preveu en el Pla director de cooperació per la justícia
global  2018-2021,  que  és  l’instrument  principal  de  planificació  de  la  cooperació
internacional de l’Ajuntament.
Manifesta que aquest nou reglament també coincideix amb un mandat que té el
govern amb el nou Reglament de participació, en què es preveu que tots els òrgans
de participació adaptin el seu reglament al que estableix el Reglament de participació
ciutadana.
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Comenta que durant el període d’exposició pública hi ha hagut tres al·legacions, dues
presentades per Junts per Catalunya i una presentada per Lafede.cat, la Federació de
Cooperació de Catalunya. Explica que les al·legacions es referien a tres aspectes: que
els regidors del consell puguin delegar la seva representació a una tercera persona;
que  en  casos  d’absència,  vacant  o  malaltia  per  qualsevol  altra  causa  justificada  els
regidors i la resta de vocals del Ple puguin ser substituïts per la persona que hagi estat
designada, i que el Ple es reuneixi de manera ordinària no un cop l’any, sinó dos cops
l’any.  Per  tant,  constata que es  va a  més participació,  cosa que sempre és  una bona
notícia.  Diu  que  el  govern  accepta  aquestes  tres  al·legacions  i  que  s’han  introduït
també esmenes d’ofici per corregir errors ortogràfics, millorar la comprensió de certs
articles i garantir l’aplicació d’un llenguatge no sexista i inclusiu.
Indica que des del Consell Municipal de Cooperació Internacional s’ha considerat que
aquestes al·legacions i esmenes són perfectament acceptables i, per tant,
s’incorporen i es portaran a aprovació definitiva al proper Plenari del 28 de febrer.
Agraeix a tots els grups les seves aportacions i espera, doncs, que es pugui aprovar el
nou reglament juntament amb el canvi de denominació, ja que el consell, si s’aprova,
passarà de Consell Municipal de Cooperació Internacional pel Desenvolupament a dir-
se Consell Municipal de Cooperació Internacional.

La Sra. ALAMANY constata que és un punt merament de tràmit. Recorda que
Esquerra Republicana de Catalunya ja hi va votar a favor en el seu moment.
Diu que li semblen bé les al·legacions presentades i també que s’acceptin, de manera
que el seu vot serà favorable.

El Sr. MARTÍ GALBIS agraeix la intervenció del regidor responsable de la matèria.
Recorda  que  es  van  plantejar  l’estudi  d’aquesta  proposta  de  modificació  del
reglament en tant que era una iniciativa forçada per la modificació de les normes de
participació  de  l’Ajuntament  i,  per  tant,  una  adaptació  després  de  10  anys  de
funcionament de l’anterior reglament.
Comenta que durant el mandat anterior el Grup de Junts per Catalunya va ser
especialment actiu en la dinàmica quotidiana de totes les polítiques públiques de
cooperació internacional al desenvolupament. Diu que intentarà mantenir aquest
compromís  amb  una  feina  que  no  tan  sols  fa  l’Ajuntament,  sinó  tota  la  ciutat,  de
cooperació internacional, de manera que intentarà contribuir humilment per tal que
en aquest mandat les coses també tirin endavant.
Constata que el seu Grup va presentar dues al·legacions molt concretes que han estat
acceptades a ple sentit comú. Agraeix l’acceptació de les esmenes i espera que aquest
element ajudi a dinamitzar un consell que no sempre ha tingut les facilitats per tirar
endavant o complir els seus objectius. Per tant, creu que, si com a grup municipal pot
ajudar  humilment  per  tal  que  això  tiri  endavant,  la  ciutat  s’ho  mereix  i  l’objectiu
general de col·laborar en molts projectes, no tan sols propis, sinó especialment del
tercer sector i de totes les entitats que formen part de les federacions de cooperació.
Pensa  que  Barcelona  té  el  repte  de  mantenir  l’alt  nivell  de  qualitat  de  cooperació
internacional dels últims anys.
Per tant, hi votarà a favor.
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El Sr. SIERRA anuncia que hi votarà a favor. Malgrat que el seu Grup no ha fet
al·legacions, considera oportunes les tres que s’han fet.

El Sr. BOU manifesta que farà una reserva de vot. Diu que en el seu moment no va fer
al·legacions i pensa que el seu Grup s’ho ha d’estudiar a fons. Està a l’expectativa de
veure què passa amb l’aprovació definitiva.

El Sr. VALLS diu que hi votarà a favor.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i
Barcelona pel canvi i la reserva de Partit Popular.

5. – (156/2019 DSAJ)  RESOLDRE les  al·legacions formulades durant el  període d’exposició
pública del Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022 de Barcelona, aprovat inicialment
per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció de 20 de novembre de 2019, d’acord amb l’informe que figura a l’expedient
i es dona per reproduït a efectes de motivació. INCORPORAR les al·legacions
estimades en el text que se sotmet a aprovació definitiva. APROVAR definitivament el
Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022 de Barcelona. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal.

El  Sr.  BATLLE  recorda  que  es  va  portar  aquest  pla  a  aprovació  inicial  d’aquesta
Comissió el passat mes de novembre, i diu que ara es portarà al Consell Plenari, tot i
que prèviament serà dictaminat per aquesta Comissió.
Comenta  que,  després  d’aquella  aprovació  inicial,  es  va  obrir  un  període  d’exposició
pública que ha durat pràcticament tres mesos per tal que es poguessin presentar les
al·legacions.  Afegeix  que  s’ha  presentat  el  Pla  local  de  seguretat  viària  als  espais  de
participació ciutadana relacionats amb la mobilitat i amb la seguretat. Creu que hi ha
hagut un procés àmpliament participatiu.
Vol agrair la presència que hi ha hagut en totes les presentacions de responsables de
la divisió de trànsit de la Guàrdia Urbana i en molts casos també el mateix intendent
major cap de la divisió.
Indica  que  s’ha  explicat  en  la  reunió  del  pacte  de  la  mobilitat.  Comenta  que  hi  va
haver en el Centre Cívic La Sedeta una sessió molt participada amb les entitats que
integren  el  Pacte  per  la  mobilitat.  Afegeix  que  també  s’ha  fet  en  els  consells  de
prevenció  i  seguretat  de  Ciutat  Vella,  de  l’Eixample,  de  Sant  Andreu,  d’Horta-
Guinardó,  de  Sarrià-Sant  Gervasi,  de  Gràcia  i  de  les  Corts.  Manifesta  que  l’endemà
també es farà a Sant Martí i a Sants-Montjuïc, de manera que es completarà aquesta
presentació, que s’acabarà el dilluns de la setmana següent al Districte de Nou Barris.
Explica  que  s’han  presentat  un  total  de  105  al·legacions  provinents  dels  grups
municipals  –d’Esquerra  Republicana,  de  Junts  per  Catalunya,  de  Ciutadans  i  de
Barcelona pel Canvi–, del Reial Automòbil Club i de l’Asociación Nacional de Empresas
del Sector de Dos Ruedas.  Diu que, d’aquestes 105 al·legacions,  42 s’han estimat,  45
s’han estimat  parcialment  i  18  s’han desestimat,  és  a  dir,  un  83% de les  al·legacions
s’han  estimat  totalment  o  parcialment.  Manifesta  que  en  cada  un  dels  casos  de  les
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entitats i partits que hi han participat la majoria de les al·legacions han tingut una
resposta positiva, estimades en la seva totalitat o de manera parcial.
Exposa  que  s’ha  treballat  en  la  visió  tècnica  de  poder  sumar  les  aportacions
interessants i fer més gran el consens entorn del pla. Diu que, de totes les al·legacions
que han presentat els grups, totes les respostes consten en l’expedient. Anuncia que
la mateixa setmana ho donaran al si dels grups perquè puguin acabar-s’ho de mirar si
volen tenir-ho abans del Consell Plenari.
Per tant, vol agrair la participació dels grups, de les entitats i dels veïns que han
aportat al·legacions o que han participat en les sessions territorials del Pla de
mobilitat.
Manifesta que aquest no és un pla tancat, sinó viu, i que s’haurà d’anar adaptant a les
noves situacions i a donar resposta a les que cal millorar un cop posades en pràctica.
Anuncia  que  se’n  farà  un  seguiment  anual  i  obert  a  millores  i  canvis.  Comenta  que
amb periodicitat anual es farà un seguiment del pla per avaluar la implementació de
les  mesures  i  els  resultats  obtinguts  en  termes  de  l’objectiu  bàsic  del  pla,  que  és  la
reducció de la sinistralitat.
Diu que, segons els resultats evidenciats, pot ser necessari ajustar al pla, cosa que es
faria, adaptant les prioritats establertes a les necessitats destacades, o afegir mesures
per donar resposta a les noves situacions.
Explica que hi haurà un equip conjunt format per la Guàrdia Urbana i la Direcció de
Serveis de Mobilitat. També vol agrair a la Regidoria de Mobilitat el treball que han
fet. Anuncia que la seva regidora, Rosa Alarcón, serà la que farà el seguiment del pla
local en aquesta Comissió.
Indica  que  l’aplicació  d’aquest  Pla  de  seguretat  requereix  la  participació  i  la
col·laboració  de  les  diferents  àrees  de  l’Ajuntament,  de  la  Gerència  de  Seguretat,  la
Direcció  de  Mobilitat,  l’Agència  de  Salut  Pública  de  Barcelona,  l’Àrea  d’Hàbitat  Urbà
–amb  projectes  urbans,  infraestructures,  medi  ambient  i  serveis  urbans,  perquè
també hi ha una part de millora de les infraestructures que estan al darrere de la
millora  de  la  seguretat  viària–,  també  els  representants  dels  grups  municipals  en
comissions com aquesta, més les que es puguin crear ad hoc: representants dels
districtes;  de  l’Institut  Municipal  d’Educació,  perquè  un  dels  objectius  del  pla  també
és millorar la seguretat en els entorns escolars, i les entitats i agents de la societat
civil implicats en la seguretat viària, a més de les entitats que integren el Pacte per la
mobilitat.
Recorda que en el PAM 2020-2023 s’inclou com a línia d’actuació impulsar un grup de
treball  sobre  mobilitat  i  seguretat,  i  diu  que  el  pla  resultant  d’aquest  debat  va  en  la
línia  del  que  s’està  reclamant  en  altres  espais  i  fòrums.  Indica  que  aquest  pla  ha  de
ser la dimensió executiva de la Declaració institucional a favor de la millora de la
seguretat viària del Fòrum de Seguretat Viària que es va celebrar uns mesos enrere
en favor de millorar la seguretat viària.
Comenta que aquesta declaració institucional que van fer totes les entitats que van
participar en aquest fòrum té diversos objectius, que és aconseguir una ciutat més
amable, on la prioritat siguin els col·lectius més vulnerables; pacificar els entorns
escolars;  fomentar  l’ús  del  transport  públic;  millorar  la  integració  dels  ciclistes  i  de
vehicles de mobilitat personal a la mobilitat de la ciutat; implementar un pla
estratègic per a motoristes com el col·lectiu més vulnerable; involucrar les empreses
en la salut laboral dels treballadors pel que fa a la seguretat en els seus
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desplaçaments; millorar la seguretat dels vehicles de motor, i promoure una
convivència entre les persones usuàries dels diferents mitjans de transport urbà per
evitar accidents.
Afegeix que també està en línia amb les línies generals de seguretat viària que el
ministre  d’Interior  va  presentar  dos  dies  abans  i  que  ell  mateix  va  tenir  ocasió  de
comentar el dia anterior en una reunió amb el nou secretari d’Estat de Seguretat.
Indica  que  el  pas  següent  és  l’aprovació  definitiva  en  el  Ple  de  la  setmana  següent,
per la qual cosa demana també el suport dels grups.

El Sr.  CORONAS recorda que, quan es va fer l’aprovació inicial  d’aquest pla, Esquerra
Republicana  de  Catalunya  va  dir  en  aquell  moment  que  trobava  una  falta  d’ambició
general  i  que era un pla  certament continuista respecte a  l’anterior  Pla  de seguretat
viària.
Comenta que el seu Grup també va dir en el seu moment que era un oportunitat per
anar més enllà pel que fa a la prevenció de riscos i que aquell pla que es va presentar
en aquell moment no ho era. Afegeix que els objectius són massa semblants als que
es recollien en plans anteriors.
Dit això, remarca que Esquerra Republicana de Catalunya aposta fermament per la
seguretat viària a la via pública a Barcelona. Constata que Barcelona és una ciutat
molt densa, amb 16.000 habitants per quilòmetre quadrat, té molt de trànsit, hi ha
molta gent al carrer, hi ha carrils bici, hi ha nous vehicles que entren en
funcionament, els vehicles de mobilitat personal, etc. Per tant, recalca que passen
moltes  coses  al  carrer  i  que  l’aposta  ha  de  ser  clara,  cal  pacificar  la  ciutat  de
Barcelona, i  s’ha de fer des de l’urbanisme, baixant els límits de velocitat i  cal  fer-ho
de manera quirúrgica en tots els punts negres on malauradament hi ha víctimes.
Aclareix que no tan sols parla de víctimes mortals, sinó també de moltes persones
ferides a la ciutat a conseqüència de la seguretat viària.
Comenta que ha fet moltes reunions amb entitats tant de vianants com de bicicleta
com d’altres àmbits, fins i tot del transport públic. Indica que el seu Grup s’ho ha pres
molt seriosament i ha presentat un document d’al·legacions força concret, del qual no
ha rebut una resposta formal. Reconeix que ara caldrà revisar tot el pla. En aquest
sentit, avança que farà una reserva de vot.
Tanmateix, vol fer algunes apreciacions sobre les al·legacions que va presentar
Esquerra Republicana de Catalunya. En primer lloc, comenta que van demanar que
s’incorporés la  perspectiva de les  persones amb discapacitat  i  diversitat  funcional  en
aquest  pla  i  que  això  s’havia  de  fer  treballant  en  col·laboració  amb  les  entitats
especialitzades d’aquests col·lectius,  de manera que també van demanar millorar les
plataformes  úniques  i  els  semàfors  per  a  persones  cegues,  entre  d’altres;  que  es
tingués en compte la realització de plans formatius a les escoles en educació viària;
que s’estudiés la possibilitat d’implementar passos de vianants amb pintura reflectant
antilliscant  i  reflectors  a  terra;  que  s’implementessin  els  elements  reductors  de
velocitat sense perjudicar en la mesura del possible el transport públic i la bicicleta, i
la  possibilitat  d’instal·lar  millores  tecnològiques  als  semàfors  per  tal  de  prioritzar  la
circulació en transport públic.
Alhora creu que també és molt important la modificació de les zones semafòriques a
Barcelona, ja que malauradament es prioritza el cotxe i cal reduir la velocitat global.
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En aquest sentit, pensa que és important incrementar el temps per creuar en els
passos  de  vianants,  ja  que  en  alguns  d’ells  pràcticament  és  impossible  per  a  una
persona en condicions molt favorables, fins i tot per fer esport, de manera que per a
les persones grans o mobilitat reduïda encara més, i són incapaços de creuar una via
com la Gran Via o la Diagonal amb només una seqüència semafòrica.
Pel que fa als carrils bici bidireccionals, creu que no és que s’hagin de reduir, sinó que
caldria eliminar-los directament. Indica que passa el mateix amb els carrils bus que
van en contra direcció. Opina que caldria buscar solucions, ja sigui de senyalització o
de pintura diferenciada al terra per fer-los més clars i evidents.
Comenta  que  el  seu  Grup  en  definitiva  va  afegir  una  sèrie  d’elements  que  creu  que
farien  que  aquest  Pla  de  seguretat  viària  fos  més  concret  i  ataqués  més  l’arrel  del
problema, i ho fes també de manera més quirúrgica.
Es compromet a revisar el document final i anuncia que es posicionarà al Ple.
Tanmateix, diu que li hauria agradat que li fessin un retorn personalitzat de les
al·legacions que va presentar el seu Grup.

El Sr. MARTÍ GALBIS recorda que van amb retard i que cal recuperar el temps perdut.
Constata  que  han  estat  tot  l’any  2019  tècnicament  sense  Pla  de  seguretat,  perquè
estava caducat el que era vigent. Per tant, té pressa per posar-se al dia i per assolir
l’objectiu principal, que és la disminució de la sinistralitat. Constata que la ciutat està
en uns nivells clarament millorables i que no es pot permetre el luxe de continuar
amb aquests índexs mitjans-alts de sinistralitat en alguns llocs i amb segons quin tipus
de transport.
Recorda que Junts per Catalunya va votar a favor de l’aprovació inicial, i  anuncia que
votarà favorablement en l’aprovació definitiva, que es debatrà en el Plenari. Però diu
que,  com  altres  grups,  Junts  per  Catalunya  s’ha  volgut  prendre  molt  seriosament  el
treball  d’aquest  text  inicial  i  ha  presentat  més  de  20  al·legacions,  no  tant  posant
èmfasi en el nombre de les al·legacions, que és relatiu, sinó que vol posar en valor
l’aportació  qualitativa  que  representen  aquestes  20  al·legacions  en  qüestions  que
volen trencar amb la dinàmica continuista. Constata que el Pla de seguretat viària
actual  té  massa  símptomes  de  continuisme  respecte  a  l’anterior,  de  manera  que
volien introduir  elements  d’innovació  i  d’investigació  i  posar  qualitat  més enllà  de la
quantitat.
Lamenta  que  només  se’ls  hagin  acceptat  de  manera  sencera  dues  al·legacions,  una
sobre fer una auditoria dels carrils bus que van en sentit contrari de circulació i una
altra  sobre  el  tema  de  l’abús  de  les  pintures  antilliscants,  que  també  provoquen
bastants  accidents  al  llarg  de  l’any  a  Barcelona.  Troba  que  és  una  llàstima  que  no
s’hagin acceptat més al·legacions,  perquè realment és un pla obert,  que cal  que vagi
millorant amb el temps.
Constata que hi ha un aspecte molt important, que és que no es poden conformar
amb el fet d’acceptar que hi ha 72 punts negres o d’alta conflictivitat d’accidentalitat
a  la  ciutat  i  que  s’hagi  de  continuar  avaluant  quines  conseqüències  té  l’existència
d’aquests  72  punts.  Pensa  que  haurien  de  ser  ambiciosos  i  plantejar-se  la  reducció
radical –com a mínim de la meitat– d’aquests 72 punts negres, ja que això clama al cel.
Indica que les 20 al·legacions del seu Grup estan dividides en 5 grans grups: un per
potenciar la prioritat número 1, que és la seguretat del vianant, com a centre de
qualsevol  pla  d’actuació  en  aquesta  matèria;  també  avançar  en  la  reducció
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generalitzada de la velocitat mitjana a tota la ciutat; aportar noves visions sobre com
atacar la micromobilitat, tots els vehicles de mobilitat personal amb totes les noves
incidències que provoquen especialment en la vorera, i també la utilització de la
intel·ligència artificial en el control i la gestió de la circulació, ja que creu que hi ha
molta  tecnologia  a  l’abast  per  poder  incorporar  i  fer  una  gestió  molt  més
singularitzada i allunyar-se de solucions generalitzades que es podrien incorporar a
qualsevol  pla  d’actuació  de  qualsevol  ciutat  europea.  Considera  que  Barcelona  té
unes singularitats en la circulació i que, per tant, haurien de ser molt més ambiciosos
també en això.
En tot cas, insisteix que votarà a favor del pla en aquesta aprovació definitiva
esperant que pugui haver-hi millores en els propers mesos.

El Sr. SIERRA constata que Ciutadans són els que més al·legacions han presentat i a
qui més al·legacions se li han acceptat. Indica que el seu Grup ha presentat un total
de 38 al·legacions i  que se n’han acceptat  totalment o parcialment 31.  Comenta que
són 38 mesures que complementen el Pla de seguretat, al qual donarà suport perquè
al cap i a la fi es tracta de fer justícia a la regidoria que el Sr. Batlle dirigeix, és a dir,
Seguretat i Prevenció.
Considera que la seguretat i la prevenció respecte a la seguretat viària a Barcelona
són bàsiques perquè finalment es tracta de salvar vides i millorar les condicions dels
barcelonins, perquè una pèrdua en una família és un drama que pateixen molts en el
seu entorn.
Indica que les al·legacions que el seu Grup ha presentat són de diversa consideració i
creu que milloren sensiblement el pla, però vol destacar la de la inclusió dels barems i
la segmentació dels punts negres de la ciutat per implementar polítiques de
prevenció i correcció en aquests determinats punts, i també les que atenen persones
amb  diversitat  funcional  amb  l’estudi  de  les  barreres  arquitectòniques  i  la  posterior
eliminació.
Lamenta que aquestes precisament no hagin estat les estimades, però diu que hi
seguiran treballant. Creu que fins i tot quan s’hagi produït l’aprovació d’aquest pla ha
de seguir viu i podent-se millorar respecte de les decisions que vagi prenent el govern
municipal i dels problemes que es detectin en el dia a dia en el trànsit de la ciutat.
Comenta  que  Ciutadans  també ha  sol·licitat  l’ordenació  dels  carrils  bici  i  més  agents
per a la unitat de la Guàrdia Urbana especialitzada en accidents de trànsit. Opina que
les  al·legacions  formulades  milloren  el  pla.  A  més,  creu  que  l’aposta  per  la  mobilitat
ha de ser una opció de tots els grups.
Li diu al Sr. Coronas que hi ha totes les al·legacions exposades i presentades al web i
que han tingut un retorn suficient amb això. En tot cas, pensa que cal fer èmfasi en la
pintura  antilliscant  i  en  les  zones  avançades  per  a  motos.  Diu  que  el  regidor  d’ERC
podria haver fet gala del que li van aprovar el dia anterior, ja que el govern municipal
a  la  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  els  van  aprovar
aquell pla específic per a motos. Remarca que hi ha més de 300.000 motos a
Barcelona, de manera que suposen al voltant del 40% de la mobilitat a la ciutat. Com
a usuari de moto, els commina per tal que es millori, perquè, a més del vianant, és
l’element més vulnerable de la ciutat.
Pensa que també cal tenir en compte el desenvolupament del moto sharing que hi ha
a Barcelona, que ha suposat un increment de la sinistralitat en aquest sentit. Creu
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que, a part de la segmentació que s’ha fet de les llicències de moto sharing, haurien
de ser capaços de tenir unes recomanacions de seguretat més importants pel que fa a
la utilització d’aquest tipus de vehicles, que fan servir totes les persones que tenen el
carnet adequat. Insisteix que cal tenir un punt més de seguretat respecte al moto
sharing,  tenint  en  compte  l’augment  de  la  sinistralitat  que  ha  comportat  per  a  la
ciutat i el trànsit a Barcelona.

El Sr. BOU està convençut que la mobilitat a Barcelona ha de ser segura, sostenible i
eficient, a més d’adaptada al creixement i evolució de la ciutat.
Indica que el pla presentat és una base sòlida per avançar en aquest nou model de
servei  de  la  Guàrdia  Urbana  que  s’ha  presentat.  Pensa  que  és  important  posar  en
marxa com més aviat millor aquest pla per tal  d’assolir  uns objectius plantejats,  com
ara reduir les víctimes un 50% del 2010 al 2020.
Constata que és un pla viu i en marxa. Manifesta que el Partit Popular aportarà en
positiu el millor que sàpiguen.
Anuncia que farà una reserva de vot perquè s’ho ha d’estudiar i mirar a fons, sobretot
les al·legacions, per a la seva propera i definitiva aprovació en el Ple.

El Sr. VALLS constata que aquest Pla de seguretat viària és ambiciós i es presenta amb
bones intencions, però pensa que cal donar resposta als grans reptes que es
plantegen  a  Barcelona.  Diu  que  d’entrada  aquest  pla  li  segueix  semblant  massa
genèric, i detecta un problema important de traçabilitat dels indicadors. Opina que
cal  trobar  la  manera  de  mesurar  si  s’aconsegueix  o  no  el  que  es  plantegin  com  a
objectiu.
Indica que a Barcelona hi ha una indisciplina molt greu en matèria de trànsit i poca
presència de la Guàrdia Urbana, almenys al nivell que esperen els ciutadans, al carrer.
Considera  que  en  una  tasca  tan  important  com  la  prevenció  d’accidents,  que  depèn
en gran part de la mobilitat interna de la ciutat, cal un transport públic que funcioni
molt millor que ara per treure de la circulació vehicles privats.
Manifesta que un altre punt important és el que està relacionat amb les zones
escolars.  Pensa  que  cal  treballar  la  pacificació  d’aquestes  zones.  Creu  que  s’ha
d’aprofundir  en  solucions  que  tinguin  en  compte  mitjans  tecnològics  que  ajudin  a
suplir la falta d’agents a les zones escolars.
Pel que fa a les al·legacions que Barcelona pel Canvi va presentar, comprèn els
arguments que es donen per acceptar-les parcialment. En tot cas, diu que en la seva
valoració se’ls indica que una d’elles es desestima perquè durant el mandat es crearà
una mesura específica sobre aquell  tema, un pla d’estacionament per a motos; i  que
d’una altra estimació parcial s’indica que de la part no acceptada es farà un estudi de
viabilitat. Indica que n’estarà pendent en els dos casos.
En resum, comparteix la intencionalitat que persegueix el pla sobre el paper i amb les
precaucions expressades li dona suport, però remarca que cal portar-lo a la pràctica.

El  Sr.  BATLLE  agraeix  totes  les  aportacions  que  s’han  fet.  Recorda  que  el  govern
sempre ha dit que és un pla viu. Manifesta que la seva intenció és convocar
immediatament després de l’aprovació del pla una comissió tècnica de seguiment, en
què demanarà que s’integrin també el conjunt dels grups municipals.
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Vol  que  tanqui  aquest  debat  l’Intendent  major  del  cos  de  la  Guàrdia  Urbana,  Pedro
Velázquez.

El Sr. VELÁZQUEZ aprofita per ratificar la prioritat del cos en la lluita contra la
sinistralitat. Considera que aquest pla equilibra molt bé el que és la prevenció,
l’exercici d’autoritat, les modificacions de l’urbanisme, la pedagogia i la tecnologia.

El Sr. BATLLE agraeix la presència dels comandaments del cos de la Guàrdia Urbana
que han estat presents en la sessió i sobretot la feina que han realitzat durant el
període de les al·legacions.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans i Barcelona pel canvi i la
reserva d’Esquerra Republicana i Partit Popular.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

6. – (1020/18)  INICIAR  l’expedient  per  a  resolució  del  contracte  número  18003968L10,
adjudicat en data 10 de maig de 2019, per un import màxim de 6.109.022,44 euros
(IVA  inclòs)  a  l’empresa  TEMPO  FACILITY  SERVICES,  SLU  amb  NIF  B66226234  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 mesures de contractació pública sostenible (Lot 10: Districte de Sant Martí) de
conformitat  amb  l’establert  als  articles  191,  201  i  211  de  la  llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i als articles 99.1 i 109 i següents del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la
Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  i  vist  l’informe  de  la  unitat  que
s’incorpora  al  l’expedient;  RATIFICAR  les  actuacions  preparatòries  efectuades;
FACULTAR la Comissió de Govern per tal d’adoptar l’acord de resolució del contracte i
aprovar, en virtut del que preveuen els articles 203 i següents de la LCSP, la
modificació  del  contracte  18003968L01  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  mesures  de  contractació
pública sostenible (Lot 1: Districte de Ciutat Vella i Gerència de Recursos), adjudicat a
SERVICIOS  OPERATIVOS  INTERNOS,  SAU  amb  NIF  A43057124,  per  tal  d’incloure  en
aquest  últim  els  edificis  corresponents  al  contracte  objecte  de  resolució  fins  a  l’inici
de l’execució del nou contracte que l’ha de substituir.

La Sra. BALLARÍN explica que al maig del 2019 la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va adjudicar contractes de neteja als
10 districtes i que un d’ells va ser a l’empresa Tempo, al Districte de Sant Martí.
Comenta  que  des  de  l’inici  de  la  prestació  dels  serveis  hi  ha  hagut  molts  problemes
d’incompliment del  contracte i  sobretot d’impagament als treballadors i  a les quotes
a  la  Seguretat  Social.  Diu  que  s’ha  constatat  que  aquesta  empresa  i  el  grup
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empresarial també han fet aquests incompliments davant d’altres administracions, de
les quals moltes ja han resolt els respectius contractes.
Indica que l’Ajuntament hi ha estat molt a sobre i diu que s’ha aconseguit que el 50%
dels  treballadors  hagi  cobrat  fins  al  mes  de  gener  i  l’altre  50%  fins  al  desembre  de
2019. Malgrat tot, comenta que es va presentar l’anunci de preconcurs i s’ha dit que
el 29 de febrer deixarà de prestar el servei.
Manifesta que es proposa delegar a la Comissió de Govern solucionar aquest
problema de la millor manera possible i de la manera més ràpida per al districte i
també per als treballadors, atès que la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció tardarà un mes a reunir-se.
Afegeix que es proposa que la Comissió de Govern pugui resoldre el contracte de
Tempo,  que  modifiqui  el  contracte  que  actualment  hi  ha  amb  l’empresa  Servicios
Operativos Internos, que és la que presta al servei al Districte de Ciutat Vella i a la
Gerència  de  Recursos  i  que  aquesta  empresa  passi  a  assumir  el  que  feia  l’empresa
Tempo a Sant Martí fins que s’adjudiqui el nou contracte.
Pensa que és la millor manera de garantir la prestació dels serveis i també de garantir
les condicions laborals dels treballadors.

El  Sr.  CORONAS,  d’acord  amb  el  que  s’ha  exposat  i  coneixedor  del  problema,
considera  que  és  evident  que  hi  ha  una  urgència  per  resoldre’l.  Per  tant,  anuncia  el
seu vot a favor.

La  Sra.  VILA  comenta  que  s’ha  explicat  correctament  l’expedient  i  amb  anterioritat,
però que en aquest cas el seu Grup farà una abstenció.

El Sr. BOU suposa que amb les contractacions es presenten dues pliques: una sobre
condicions i l’altra econòmica, però no està segur de si això funciona així.
Pensa que cal mirar, en la plica de condicions, amb qui es contracta i que no tan sols
és buscar el valor del servei fet, perquè les empreses han de tenir una certa solidesa.
Considera  que  és  una  pena  el  que  ha  passat,  però  està  d’acord  que  l’Ajuntament
s’està portant bé.
Indica  que,  a  l’empara  de  l’article  192.2  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic,
l’Ajuntament  acorda  resoldre  el  contracte  amb  l’adjudicatària  per  incompliment
parcial dels acords i es compromet a subrogar els seus treballadors; garanteix la
prestació de serveis públics i assumir el pagament dels deutes. Pensa que això és el
que cal fer i el que s’ha intentat evitar d’alguna manera.
Així i tot, anuncia que hi votarà a favor.

La Sra. BALLARÍN agraeix el vot favorable i destaca que, evidentment, es fa amb totes
les garanties i que aquesta mateixa empresa justament també prestava els seus
serveis  a  la  Comissió  Nacional  del  Mercat  de  Valors,  és  a  dir,  que  s’havia  controlat
bastant tot el procés, però constata que a posteriori passen coses que no s’han pogut
controlar en el moment de l’adjudicació.
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Partit Popular i Barcelona pel canvi i l’abstenció de Junts per
Catalunya i Ciutadans.

APROVADA

Proposicionsc)

V) Part d’impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. – (M1923/584) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda PRIMER.- Crear un grup de treball, dins del marc del
Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals, per impulsar, en el termini
de 12 mesos, una modificació de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals
(PTVA)  en  el  sentit  de  regular  o  prohibir  la  venda  d’animals  exòtics  a  Barcelona.
SEGON.-  Realitzar  una  campanya  informativa  per  tal  d’evitar  l’adquisició  d’animals
exòtics  i  per  fomentar  les  adopcions  d’aquells  exemplars  que  es  trobin  en
dependències  municipals  o  d’entitats  col·laboradores  i  que  no  sigui  possible
reintroduir en el seu hàbitat. TERCER.- Garantir la traçabilitat de la informació dels
exemplars rescatats per organismes públics i/o privats en col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona.

El Sr. CORONAS indica que l’adquisició d’animals exòtics és una moda creixent per una
comoditat mal entesa, perquè són animals que no cal treure a passejar al carrer o
sovint perquè queda cool tenir animals exòtics a casa. Constata, però, que això va
acompanyat d’un gran desconeixement de què representa, de quina responsabilitat i
de quines conseqüències implica tenir animals exòtics a casa.
Indica  que  la  llei  catalana,  concretament  l’article  511.1  del  Codi  civil  de  Catalunya,  i
l’europea, concretament l’article 13 del Tractat de funcionament de la Unió Europea,
insisteixen que els animals són éssers sensibles, que no són coses ni mobles i que no
formen part del decorat. Creu que cal avançar en el fet de dotar de substància
normativa aquest pronunciament.
Manifesta que una manera de fer-ho és adaptar la regulació sobre com aquests
animals  s’incorporen  a  les  llars  i  passar  sense  embuts  d’un  model  mercantil  de
compravenda a un model únic d’acollida i adopció.
Constata  que  el  comerç  d’espècies  exòtiques  ha  augmentat  de  manera  exponencial.
Afegeix  que  la  curiositat  i  l’interès  generat  pels  mitjans  de  comunicació  i  les  xarxes
socials  han  generat  un  augment  en  quantitat  i  en  varietat  d’animals  exòtics
comercialitzats, tant de forma legal com il·legal. Indica que el tràfic d’animals il·legals
és un dels negocis més lucratius que existeix. Indica que hi ha varietats que van des
de les aus a petits mamífers, passant per rèptils, amfibis, peixos, etc.
Diu  que  aquest  fet  també  ha  provocat  l’augment  d’abandonament  o  fuga  d’aquests
animals, de manera que es troben espècies en el medi natural que són capaces de
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sobreviure  sense  la  necessitat  de  l’ésser  humà,  com  ara  les  cotorres  al  Parc  de  la
Ciutadella o lloros, rates domèstiques a plaça de Catalunya, etc.
Creu  que  la  ciutat  de  Barcelona  és  un  dels  punts  clau  en  la  tinença  d’espècies
exòtiques.  Comenta  que  el  nombre  d’habitants  i  la  creença  que  necessiten  menys
cures que d’altres ha facilitat, a l’hora d’adquirir-los, que la ciutat sigui un dels punts
clau d’animals exòtics perduts i abandonats.
Li  consta  que  al  Parlament  de  Catalunya  s’està  treballant  una  proposta  en  aquest
sentit i que al Parlament Europeu tot just la setmana anterior es va aprovar una
iniciativa.  Diu  que  l’esborrany  de  proposta  de  resolució  aborda  diverses  qüestions
relacionades  amb  el  tràfic  il·legal  d’animals  de  companyia  i  exigeix  sistemes
compatibles  per  als  mitjans  i  mètodes  d’identificació  i  registre  de  gats  i  gossos,  amb
bases de dades dels estats membres; un pla d’acció de la Unió Europea per abordar el
comerç  il·legal  d’animals  de  companyia;  millorar  l’aplicació  de  la  llei,  i  sancions  més
dures,  a  part  d’una  millor  cooperació,  comunicació  i  formació  per  a  les  autoritats
duaneres i veterinàries.
Per  tant,  creu  que  l’Ajuntament  s’ha  de  posar  a  treballar  per  garantir  el  benestar
d’aquests animals també.
Pensa  que  cal  frenar  el  comerç  d’aquest  tipus  d’animals  majoritàriament  potencials
invasors, però diu que, a més, cal que les persones que configuren la ciutat comptin
amb les eines necessàries per decidir amb responsabilitat quan i com incorporar a les
seves  llars  un  animal  exòtic,  sent  sempre  l’adopció  responsable  la  primera  opció.
Opina  que  per  fer-ho  possible  cal  un  pla  educatiu  consistent  i  constant,  a  més  d’un
lloc  on  dirigir  les  persones  per  adoptar  l’animal  que  millor  s’adapti  a  les  seves
circumstàncies.
Diu que el compromís tampoc no es pot oblidar de les persones que hagin pogut
perdre un animal exòtic de companyia i que, igual que succeeix amb els gossos i els
gats recollits a Barcelona, és imprescindible centralitzar els animals exòtics, de
manera que, en cas de pèrdua, les persones sàpiguen on acudir per recuperar-los.
Tot i que podria parlar fins i tot de la prohibició, creu que no li toca com a grup
municipal fer aquesta proposta en ferm i debatre-la aquí, sinó que hi ha un espai, que
és el  Consell  de Convivència,  Defensa i  Protecció dels  Animals,  que és el  lloc  on s’ha
de debatre i pensa que és on hi ha les persones acreditades, amb coneixement i
sensibilitat per poder abordar aquesta qüestió, que, sens dubte, preocupa a molts
dels membres d’aquest consell.
Per tant, demana que es creï un grup de treball i que en un termini de 12 mesos es
pugui  plantejar  una  modificació  de  l’Ordenança  de  prevenció,  tinença  i  venda
d’animals en el  sentit  de regular o prohibir  la venda d’animals exòtics a Barcelona, a
més de fer campanyes informatives perquè tothom tingui la informació necessària i
de  garantir  també  la  traçabilitat  de  la  informació  d’aquells  exemplars  rescatats  per
organismes públics, perquè ha vist que aquí també hi ha llacunes importants que cal
omplir.

El Sr. MARTÍ GALBIS avança el vot favorable del seu Grup en aquesta proposició. Creu
que totes les iniciatives que contribueixin a aprofundir en les polítiques públiques de
benestar animal a la ciutat han de ser benvingudes. Constata que s’ha fet molta feina,
però  diu  que  n’hi  ha  molta  per  fer.  Opina  que  cal  fer  un  esforç  per  recuperar  unes
posicions que objectivament s’han perdut  com a ciutat  i  com a Ajuntament en totes
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les polítiques de benestar animal els últims 4 anys, de manera que aquesta és una
nova línia de treball.
Pensa que també cal preveure, més enllà del treball que pugui fer aquest grup de
treball dins el Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, que hi ha una
legislació del Parlament de Catalunya. Per tant, creu que les propostes de modificació
normativa municipal  haurien d’anar alineades en l’actualitat amb la Llei  de protecció
dels animals vigent o amb les modificacions que en paral·lel es puguin impulsar des
del Parlament de Catalunya. Diu que, si no, es poden quedar a mitges o en terreny de
ningú.
Està totalment d’acord amb el fet que hi hagi aquest grup de treball  dins del Consell
de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, però creu que també seria bo
plantejar-se  que  en  paral·lel  o  a  més  d’aquest  grup  de  treball  el  mateix  govern
municipal  també  fes  alguna  aportació  des  del  punt  de  vista  d’algun  informe  tècnic
elaborat pel mateix govern municipal que complementés les conclusions a què pugui
arribar aquest grup de treball al cap de 12 mesos.
Pensa  que  cal  que  vagin  tots  a  l’una.  Indica  que  el  govern  municipal  també  està  al
Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals i que allà els que fan menys
paper són els grups municipals, perquè qui han de fer la feina són les entitats
representants en aquest consell municipal.
Està totalment d’acord que no té cap sentit que hi hagi segons quina comercialització
d’animals salvatges, i menys dels exòtics. Creu que cal anar cap a la simple prohibició
de  la  venda  d’animals  exòtics.  Opina  que  cal  un  consens  social  i  polític,  però  pensa
que cal avançar cap a aquesta línia.
En relació amb el procediment per anar modificant l’ordenança del 2014, observa que
aquesta ordenança els últims mesos ha estat sotmesa a diverses modificacions. Creu
que seria bo, des del Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals i des
del govern municipal, que es pogués plantejar que les modificacions parcials
poguessin tenir una certa coherència i que no es fes cada 6 mesos una modificació de
l’ordenança,  cosa  que  complicaria  molt  la  vida  a  tothom.  Aclareix  que  és  una
observació de tipus procedimental.
Anuncia que hi votarà a favor.

El Sr. SIERRA diu que a Ciutadans no els agrada prohibir. Entén que ja hi ha una
regulació.  Constata  que  en  l’exposició  d’aquesta  proposició  ERC  parla  del  tràfic
il·legal. Diu que, si el tràfic és il·legal, entén que hi ha una normativa que prohibeix.
En tot cas, comparteix la necessitat de fer aquesta regulació, comparteix les molèsties
que es poden generar i comparteix la necessitat de preservar per sobre de tot el
benestar animal. Per això hi votarà a favor.

El  Sr.  BOU,  tot  i  que  té  alguns  dubtes  sobre  el  contingut  que  s’ha  presentat,  entén
l’esperit  de  la  proposició,  de  manera  que  vol  afavorir  el  debat  sense  perjudici  de
manifestar  la  seva  discrepància  amb  el  que  s’acordi  en  el  grup  o  la  mesa  de  treball
que  es  pugui  crear  i  s’aprovés  a  proposta  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  en
primer  lloc,  perquè  defensa  la  llibertat  individual,  en  què  s’inclou  com es  relacionen
les persones amb els seus animals de companyia. Diu que es poden preguntar fins a
quin punt l’Administració ha de limitar una cosa tan personal, sempre amb la màxima
del bon tracte als animals.
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En  segon  lloc,  expressa  els  dubtes  que  li  suposa  la  definició  d’animals  exòtics.  Per
exemple, manifesta que es prohibiran determinats tipus de serps pel fet de ser
rèptils, però es permet que determinades races de gossos, completament alienes a
l’ecosistema  de  la  ciutat,  estiguin  en  condicions  sovint  lamentables  com  ara  el  gos
husky, que és un gos que es mou molt bé a 15 i 20 graus sota zero. Es pregunta si
aquesta raça pot estar a Barcelona. Conclou que, a parer seu, són situacions igual de
censurables.
Manifesta que el seu Grup, en defensa de la llibertat de cada persona i del benestar
animal, defensa un major control i vigilància sobre aquestes espècies, de manera que
una  regulació  més  estricta  és  bona  en  l’ordenança  i  és  necessària.  Pensa  que  cal
exigir, controlar i, si escau, sancionar que els venedors d’animals exòtics coneguin els
animals  que  venen,  la  legislació  que  se’ls  aplica,  informar  de  les  conseqüències  i
necessitats  de  determinats  animals  als  tenidors  d’aquests  animals  sobre  el  seu  no
abandonament i la inclusió obligatòria en la factura del número de CITES, que és el
Conveni internacional sobre el comerç d’espècies animals en perill de la fauna i de la
flora salvatge.
Finalment, exposa que cap de les espècies protegides pel conveni CITES de 1935 s’ha
extingit  a  conseqüència  del  seu  comerç  per  la  funció  d’aquest  conveni,  que  és
precisament  contribuir  al  fet  que  el  comerç  internacional  d’animals  sigui  legal,
sostenible i traçable.
Insisteix  que  no  està  d’acord  amb  el  fet  de  prohibir,  tot  i  que  sí  amb  el  de  regular.
Manifesta que votarà a favor de regular a partir de la creació d’aquest grup de treball.

El Sr. VALLS considera que prohibir a vegades és necessari en molts àmbits. Entén que
hi hagi una preocupació per la proliferació d’animals exòtics.
Indica  que  aquesta  proposició  presenta  un  conjunt  d’idees  que  van  més  enllà  de  les
competències d’aquest Ajuntament, ja que ara mateix la compra d’animals exòtics ja
està regulada i existeix, fins i tot un model de contracte.
Diu que es pot preguntar quin sentit té prohibir la venda d’un animal a Barcelona si es
pot  comprar  a  l’Hospitalet.  Pensa  que  l’Ajuntament  hauria  de  plantejar  un  pla
ambiciós  per  frenar  la  proliferació  d’espècies  invasores,  que estan alterant  l’equilibri
de la fauna de la ciutat. Creu que cal actuar de forma general on realment té un
poder l’Ajuntament i liderar sempre amb l’exemple.
Finalment, anuncia que votarà a favor d’aquesta proposta.

La Sra. BONET dona les gràcies per la presentació de la iniciativa. Manifesta que a
qualsevol iniciativa que treballi pel benestar animal de la ciutat i per la preservació de
la biodiversitat l’Ajuntament hi donarà suport.
Explica que s’ha treballat amb alguna petita proposta de transacció, que és el que s’ha
presentat en la sessió.
Com a idea general, manifesta que el govern està plenament compromès –i ha tingut
ocasió de parlar-ne no tan sols en aquesta Comissió, sinó en reunions els darrers
mesos–  amb  la  preservació  de  la  natura,  ara  amb  un  motiu  addicional  des  de  fa  5
anys, que aquest també és un dels objectius de desenvolupament sostenible de
l’Agenda 2030. Per tant, indica que està posat dins d’aquest relat global de preservar
el planeta i fer-ne una realitat clarament sostenible en el curt termini dels 10 anys
que venen.
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Diu que són coneixedors de la problemàtica que suposa per als ecosistemes la
introducció  d’espècies  exòtiques  que provenen majoritàriament  de l’àmbit  domèstic.
En aquest sentit, manifesta que preservar la biodiversitat implica també evitar que
aquestes espècies invasores acabin en el medi aquàtic, terrestre o marí que els
envolta.
Exposa  que  l’informe  de  situació  d’espècies  exòtiques  invasores  a  Catalunya  que
elabora  Exocat,  que  és  la  base  de  dades  d’espècies  invasores  de  Catalunya  del
Departament de Territori i  Sostenibilitat, reconeix clarament l’origen del mascotisme,
és  a  dir,  del  fet  de  provenir  de  l’espai  domèstic,  de  com  amfibis,  aus,  rèptils  i
mamífers  exògens  apareixen  en  l’entorn  més  immediat  de  la  ciutat  i  esdevenen
espècies invasores.
Comenta que a Barcelona això passa, i diu que algunes de les espècies les tenen molt
presents, com ara les cotorres, que tothom veu arreu, però també altres que potser
són menys conegudes, com el rossinyol del Japó, que és a Collserola i que també és
una  espècie  exòtica  invasora.  Constata  que  s’ha  acabat  gairebé  normalitzant  la  seva
presència en la fauna urbana, com si realment fossin part de la família de sempre, tot
i que no ho són i generen un impacte en l’entorn de la ciutat i en la biodiversitat més
pròpia. Així doncs, per tal d’acotar aquesta temàtica, indica que se centren en els que
apareixen en l’àmbit domèstic i que provoquen aquests efectes.
Manifesta que un altre repte és, més enllà de preservar la biodiversitat, garantir el
benestar  animal  de  qualsevol  espècie  d’animal  de  companyia,  des  dels  gossos  o  els
gats fins a aquestes espècies, que sovint es tenen molt presents en l’entorn, però no
s’identifiquen  com  a  espècies  exòtiques,  com  ara  els  periquitos  o  algun  tipus  de
peixos  d’aquari,  o  rèptils  o  insectes.  En  aquest  sentit,  creu  que  la  principal  eina
disponible  és  la  tinença  responsable  d’animals  exòtics,  eina  clau  per  garantir  el
benestar animal, la convivència i la seguretat i evitar les incidències tant per a la
ciutadania com també per a la natura de l’entorn.
Conclou, doncs, que sensibilitzar i educar cap a una tinença responsable és essencial
per afrontar aquests dos reptes: el benestar animal, però també la preservació de la
biodiversitat.
Considera que això només es pot fer tenint molt present quin és el marc normatiu
que hi ha sobre aquesta qüestió, és a dir, qui pot fer què i què és el que es pot fer
actualment. Diu que, en funció d’aquest marc normatiu, cal plantejar-se si cal avançar
per fer els  canvis necessaris  a l’ordenança,  si  no toquen a l’ordenança o no toca fer-
los.
Apunta que a escala  estatal  hi  ha un catàleg d’espècies  exòtiques prohibides perquè
es consideren invasores, ja que amenacen la biodiversitat biològica, de manera que
no n’està permesa la venda i la tinença es regula amb autoritzacions especials.
Més enllà d’això, pel que fa a la venda d’animals, incloent-hi els exòtics, exposa que hi
ha una normativa estatal i autonòmica relativa al comerç i a la garantia de la unitat de
mercat i també una normativa relativa al benestar animal.
Explica que,  en l’àmbit  municipal,  hi  ha l’ordenança que regula en quines condicions
s’han de trobar els establiments de venda d’animals de companyia i d’animals exòtics,
i l’ordenança d’intervenció integral de l’Administració pública, que defineix els termes
en  què  s’autoritzen  les  activitats  econòmiques,  incloent-hi  aquesta.  Remarca  que
aquest és el marge que té l’Ajuntament i que, per tant, l’Ajuntament no pot prohibir,
sinó que només pot regular, pot posar-ho més difícil i establir condicions sobre com
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es  produeix  la  venda.  Aclareix  que  tot  el  que  fa  referència  a  prohibicions  s’ha  de
vehicular a altres instàncies, que són les competents per a això.
Indica que, en aquest sentit, ha plantejat una petita transacció que aborda, en primer
lloc,  el  grup  de  treball  perquè  estudiï  quins  canvis  s’haurien  de  fer  i,  en  tot  cas,
vehicular-los a qui correspongui; en segon lloc, la campanya de sensibilització, i, en
tercer lloc, traçabilitat. Reconeix que la traçabilitat és molt important, de manera que
es compromet a la màxima transparència perquè tothom pugui conèixer quins són els
animals que es recullen en el medi urbà i on van a parar.

El Sr. CORONAS agraeix la unanimitat, cosa que confirma que els animals són molt
terapèutics per a persones amb sensibilitats molt diferents.
Coincideix amb el Sr. Martí Galbis que cal anar alineats amb altres administracions,
com la Generalitat, per descomptat. Manifesta que Barcelona sempre ha estat punta
de llança i que, quan es parla que no es pot prohibir, recorda que Barcelona va ser la
primera ciutat on es van prohibir les corrides de toros i els espectacles de circ amb
animals.  Constata,  doncs,  que  sí  que  es  pot  prohibir  perquè  ja  s’ha  fet  amb
anterioritat.
Pel que fa a modificar l’ordenança en conjunt, hi està d’acord, tot i que això requeriria
un temps molt llarg i potser caldrà posar-ho urgent per davant del que és general.
Insisteix que Barcelona ha de ser punta de llança. Remarca que tothom hi ha votat a
favor,  i  diu  que  ha  sentit  algunes  opinions  que  creu  que  parteixen  d’un  cert
desconeixement. Aclareix que no és biòleg ni un expert, ni etòleg ni veterinari, però
diu  que  parla  amb  moltes  persones  d’entitats  que  sí  que  ho  són  i  que  li  ensenyen
moltes coses sobre el món dels animals. Recomana als regidors que ho facin perquè
possiblement canviïn la perspectiva.
Per acabar, vol dir una frase que li sembla que es va atribuir a Gandhi, que era que «la
moral d’un poble es mesura en la manera com tracta els seus animals». Creu que és
un bon referent per seguir.

El Sr. SIERRA diu que com a taurí s’ha sentit al·ludit pel partit camaleònic.
Recorda  que  va  ser  efectivament  la  Sra.  Pilar  Rahola,  regidora  llavors  d’Esquerra
Republicana de Catalunya, la que va promoure declarar Barcelona ciutat antitaurina,
cosa que era paper mullat perquè allò no tenia cap base. Comenta que també van ser
Esquerra  Republicana  de  Catalunya  i  l’antiga  Convergència  i  Unió  els  que  van
promoure blindar els correbous i prohibir les corrides de toros a Catalunya. Indica que
això ha estat resolt pel Tribunal Constitucional i que, efectivament, es poden celebrar
corrides de toros a Catalunya.
Dit això, li aclareix al Sr. Coronas que Barcelona no va ser la primera ciutat a prohibir
els toros. Finalment, diu que a partir d’aquí «visca la llibertat».

El Sr. BOU remarca que prohibir no, ni les corrides de braus tampoc. Diu que a ell li
costen molt les prohibicions, i més els de Vic i els d’Olot.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.
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APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/584) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda PRIMER.- Crear un grup de treball, dins del marc del
Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals, per impulsar, en el termini
de 12 mesos, una modificació de l’Ordenança de protecció, tinença i  venda d’animals
(PTVA)  en  el  sentit  de  regular  o  prohibir  la  venda  d’animals  exòtics  a  Barcelona.
SEGON.- Realitzar una campanya informativa per tal de sensibilitzar sobre la tinença
responsable d’animals exòtics i per fomentar les adopcions d’aquells exemplars que es
trobin en dependències municipals o d’entitats col·laboradores i  que no sigui possible
reintroduir al seu hàbitat. TERCER.- Garantir la traçabilitat de la informació dels
exemplars rescatats per organismes públics i/o privats en col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona.

Del Grup Municipal Ciutadans:

8. – (M1923/607) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda que pel Govern municipal es procedeixi a la instal·lació de vídeo
vigilància en els punts més conflictius de a ciutat com un software actualitzat i
aprofitant les possibilitats que la tecnologia 5G ofereix.

El Sr. SIERRA recorda que hi ha hagut la presentació del nou model d’organització de
la Guàrdia Urbana i que en un dels seus eixos programàtics el govern compta
aprofitar les oportunitats que brinda la tecnologia 5G. A més, considera que
Barcelona té moltes possibilitats de revertir aquesta situació actual en què la
inseguretat és la principal preocupació dels barcelonins. Recorda que en el mandat
anterior  es  va  presentar  el  fet  que  s’equipés  els  guàrdies  urbans  amb  càmeres
unipersonals i que es va anar implementant un programa pilot en què la mateixa
armilla  duia  una  càmera  incorporada  i  a  voluntat  de  l’agent  podia  anar  gravant  per
protegir  l’activitat  dels  guàrdies  urbans  de  Barcelona,  per  poder  identificar  possibles
culpables, així com per mantenir la bona praxi per part dels agents, és a dir, donar-los
més seguretat a l’hora d’exercir les seves funcions.
Comenta que en aquest cas concret Ciutadans demana la instal·lació de càmeres de
videovigilància, però que aquestes siguin efectives. Posa com a exemple el carrer
Escudellers, que en té una des de l’inici de les Rambles i una altra des de la finalització
a la plaça George Orwell. Tanmateix, lamenta que quan algú té algun tipus d’incident i
va a parlar amb la Guàrdia Urbana li diu que aquestes càmeres no funcionen.
Indica que cal aprofitar aquesta tecnologia per tal que hi hagi un sistema que en
altres ciutats s’ha comprovat que té un efecte dissuasiu molt important. Afegeix que,
a més, són un instrument molt vàlid per identificar possibles culpables i per resoldre
delictes que es produeixen a la ciutat.
Per això sol·licita el vot favorable a aquesta iniciativa en determinats punts negres de
la ciutat, atès que hi ha una mapificació i se sap en quins barris i punts determinats es
cometen  més  delictes  i  quin  tipus  de  delictes  són.  Demana,  doncs,  que  s’instal·lin
aquestes càmeres que tinguin aquest efecte dissuasiu i preventiu. Afegeix que amb
l’oportunitat  que  ofereix  el  5G  aquestes  càmeres  siguin  ateses  per  un  centre  de
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càmeres en què en temps real es pugui monitorar el que passa a la ciutat i es pugui
millorar la seguretat de tots els barcelonins.

El  Sr.  CORONAS  diu  que,  quan  hi  ha  hagut  propostes  d’aquest  tipus,  Esquerra
Republicana de Catalunya sempre hi ha votat en contra i manifesta que intentarà
explicar el perquè.
Reconeix que en el mandat anterior hi va haver una proposta que va presentar ERC i
que després va coincidir amb Ciutadans, que era que les càmeres de videovigilància
les  portessin  els  mateixos  agents,  perquè  creu  que  és  un  element  dissuasiu  d’un
enfrontament amb un agent i que, a més, garanteix tant els drets del ciutadà com de
l’agent. Per tant, conclou que en això hi està d’acord.
Tanmateix, constata que en aquesta proposta Ciutadans demana col·locar càmeres de
vigilància en determinats punts de la ciutat que ara són punts negres. Pensa que
potser quan es posi la càmera el punt negre es desplaçarà dues cantonades més enllà,
de manera que caldrà posar-les en el nou punt negre.
Constata que hi ha molts municipis que han implementat aquestes càmeres, com ara
Sant Cugat al centre de la ciutat, on hi ha Gran Hermano amb dos agents de la policia
local  vigilant  la  zona  i  s’estan  plantejant,  per  manca  d’efectivitat  i  per  excés  de
recursos dedicats a això, si realment és útil o no. Reitera, doncs, que hi ha exemples
on això s’ha demostrat que no és tan funcional.
Creu que la instal·lació de més càmeres no suposa més seguretat, sinó que també pot
contribuir a una restricció de llibertats de les persones, de manera que cal posar el
punt  d’equilibri.  Pensa  que  cal  anar  a  l’arrel  del  problema  i  no  a  posar  pedaços  de
solucions de control. Diu que les càmeres en algun cas determinat sí que són útils,
com ara en entitats bancàries, al metro o en molts indrets on poden ser utilitzades a
petició de la justícia o de la policia. Per tant, creu que en certa manera ja hi ha un
seguit de càmeres que són útils.  Però dubta que concretar a l’espai públic per vigilar
què està passant allà tingui l’efecte que Ciutadans pretén.
Constata que ERC no són els únics que ho diuen, sinó que hi ha articles de revistes
especialitzades, com a l’European Forum for Urban Security, «Ciudadanos, ciudades y
videovigilància», de l’any 2010, en què és evident que tenen serioses conseqüències a
la vida privada de les persones i que la utilització de tecnologies de vigilància a l’espai
públic per part de la policia i dels governs locals també pot soscavar un altre dret
humà fonamental. Afegeix que sovint els resultats no sempre són els que Ciutadans
pretén amb aquesta proposició.
Per tant, diu que el seu Grup mantindrà el criteri que ha seguit fins ara, que és votar
en contra, la qual cosa no treu que estiguin preocupats pel que passa en determinats
punts de la ciutat com el Sr. Sierra acaba d’afirmar i que comparteix. Reconeix, doncs,
que això està passant, però creu que la solució no és posar una tireta, sinó anar a
l’arrel del problema.

El Sr. MARTÍ GALBIS està d’acord amb un plantejament general que sintonitza amb el
que  proposa  la  iniciativa  de  Ciutadans  de  reforçar  l’acció  preventiva,  que,  entre
mesures preventives, es pot aconseguir amb més videovigilància en els punts
conflictius de la ciutat.
Comenta que, de fet, el punt 4 del recentment presentat pla estratègic «Barcelona,
Ciutat  Segura»,  impulsat  pel  Departament  d’Interior  de  la  Generalitat  de  Catalunya,

 



CCM 2/20 Presidencia 46/82

amb  l’estreta  col·laboració  de  l’Ajuntament,  ja  planteja  i  preveu  l’abordatge  de  la
revisió de la normativa legal sobre la videovigilància. Per tant, constata que hi ha un
plantejament  d’analitzar  si  l’actual  marc  legal  garanteix  la  possibilitat  d’incrementar
aquest tipus de recursos preventius, que és la videovigilància en alguns llocs concrets
de la ciutat a través de les noves tecnologies com el 5G.
Repeteix que això s’ha de fer amb totes les previsions i  cauteles legals i  també en el
marc d’aquest pla «Barcelona, Ciutat Segura» amb què tots estan compromesos. Diu
que,  de  fet,  l’Ajuntament  de  Barcelona  té  autoritzades  en  aquests  moments  60
càmeres amb la finalitat de la seguretat ciutadana i més de 300 amb la finalitat de
vigilància  del  trànsit.  Per  tant,  indica  que  no  s’està  demanant  res  que  en  aquests
moments  no  s’estigui  plantejant  amb  les  autoritzacions  que  dona  la  Generalitat  de
Catalunya als ajuntaments del món local.
Així doncs, creu que amb aquestes excepcions i cauteles és evident que cal explorar la
possibilitat  que  hi  hagi  un  increment  d’aquestes  mesures  preventives  a  través  de
videovigilància en llocs fixos. Manifesta que, a part d’això, està d’acord que els agents
puguin  portar  càmeres,  tot  i  que  n’hi  ha  poques  i  caldria  tenir-ne  moltes  més,  que
també  requereixen  autorització  per  part  del  Departament  d’Interior.  Pensa,  doncs,
que cal aprofundir en aquesta mesura que va bé tant per als drets de la ciutadania
com per als drets dels agents.
Per tant, hi votarà a favor. Vol recordar, a tall anecdòtic, que els que es declaren fans
de la sèrie Crims de TV3 estan veient casos que en el seu moment han creat una gran
alarma  social  i  que  s’han  resolt  a  través  de  l’anàlisi  de  les  gravacions  i  les
videocàmeres,  tant  d’àmbit  públic  com  privat.  Creu,  doncs,  que  són  elements  sobre
els quals cal aprofundir per tal que siguin preventius, dissuasius, i, a posteriori del fet
delictiu, que puguin servir per lluitar amb més eficàcia contra la delinqüència que hi
ha a la ciutat.
Així doncs, amb totes les prevencions i cauteles legals, en el marc de la revisió de la
normativa general, amb el Departament d’interior de la Generalitat, votarà a favor de
la iniciativa.

El Sr. BOU valora positivament totes les iniciatives que contribueixin no tan sols a
disminuir la percepció d’inseguretat a la ciutat, sinó també que sigui realment segura.
Indica que el compromís del Partit Popular des del primer minut ha estat col·laborar,
donar suport i deixar els interessos de partit de banda en una cosa tan important com
la seguretat.
Pensa que cal ser conscients que Barcelona ha canviat. Considera que per això cal
reimpulsar la Guàrdia Urbana i adoptar mesures que potser en una altra època
haurien estat impensables, però que cal fer aquests passos i estudiar la instal·lació de
càmeres de vigilància en els llocs més conflictius.
Diu que tothom ho pot posar en dubte i dir el que li sembli, però destaca que el fet
que  les  càmeres  resolen  situacions  que  l’ull  humà  no  veu  és  una  realitat.  Constata,
però, que les càmeres per si soles, amb el seu programari i tecnologia 5G, no són
suficients, sinó que calen centres de monitoratge i unitats territorials de proximitat
que garanteixin l’actuació policial en el mínim temps possible.
Manifesta el suport del Grup Popular a aquesta proposta perquè creu que és una
acció específica que té el suport de diferents estudis de seguretat i altres experiències
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d’èxit,  sent  realment necessari  i  clau per  reduir  els  índexs  delictius  en els  punts  més
conflictius de la ciutat.
Per tant, hi votarà a favor.

El Sr. VALLS comenta que la instal·lació de càmeres de videovigilància és una proposta
que feien durant la campanya i junts en els punts més conflictius de la ciutat. Indica
que  és  una  pràctica  que  ja  s’està  realitzant  a  certs  espais  de  Barcelona  i  habitual  a
ciutats de l’entorn, a Espanya o altres països d’Europa.
Reconeix que hi pot haver un problema lligat a les llibertats, però diu que viuen en un
món digital i que aquestes càmeres, quan són càmeres públiques o per al servei
públic o per a la seguretat, són les més controlades, molt més que les del sector
privat o més personal. Constata, doncs, que això ja no és un argument avui dia si són
capaços de controlar aquest sistema.
Considera aquesta proposta com una bona mesura en aquest moment i tenint en
compte el que viu Barcelona, a més de ser una mesura que ha demostrat la seva
eficàcia. Destaca que, com ha dit el regidor Bou, té sentit si aquest sistema de
càmeres està lligat a una concepció d’una policia de proximitat, que ella mateixa pot
utilitzar la càmera com una manera de protegir-se en tots els sentits de la paraula.
Afegeix  que  és  una  mesura  que  té  sentit  dintre  del  ventall  d’eines  que  hi  ha
disponibles per disminuir la violència i la inseguretat a la ciutat.
Opina que posar les noves tecnologies al servei de la ciutadania és sempre un pas
intel·ligent i eficient. Pensa que en temes de seguretat caldria pactar el consens el
més ampli possible i fora de les ideologies.
Anuncia, doncs, que hi votarà a favor.

El Sr. BATLLE diu que, per la mateixa raó que esgrimia el Sr. Valls al final de la seva
intervenció, hi votarà en contra, perquè aquest és un tema sobre el qual no es pot
frivolitzar,  ja  que  s’ha  de  tractar  amb  molt  de  rigor,  tenint  en  compte  el  conjunt  de
normatives que incideixen en la protecció de dades, els mateixos procediments per a
la instal·lació de càmeres que estableix la legislació. Destaca que és un tema tan
sensible  que  l’autorització  d’instal·lació  de  càmeres  la  fa  la  Comissió  de
Videovigilància que presideix el president del Tribunal Superior de Justícia, prèvia
l’autorització  que  ha  de  fer  el  departament.  Conclou,  doncs,  que  és  un  tema  que
s’està tractant, però demana rigor i poder-ho fer amb totes les garanties, que ja s’està
fent.
Comenta que en la Junta Local de Seguretat que es va celebrar uns dies enrere ja es
va analitzar la possibilitat de demanar que es posin càmeres en els principals eixos del
centre de Barcelona i en altres àrees que puguin sorgir. Indica que de moment es
planteja en el  passeig de Gràcia,  a la Rambla i  en el  front marítim i  que l’objectiu de
les càmeres de videovigilància en aquestes zones és dissuadir els delinqüents i també
poder tenir imatges que permetin investigar els fets delictius en el cas que es
produeixin.
Diu  que  ja  ha  fet  les  advertències  respecte  als  procediments  per  a  l’autorització
d’aquestes  càmeres.  Per  tant,  reitera  que  no  és  un  tema  que  es  pugui  decidir
frívolament, sinó que s’ha d’estudiar amb calma i que els tràmits són llargs, tan llargs
que en aquests moments estan pendents de la legislació estatal. Comenta que el dia
anterior  ell  mateix  es  reunia  amb  el  secretari  d’Estat  de  Seguretat.  Demana  que  els
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grups, votin el que votin, no intentin dir que el govern de la ciutat no té en compte
aquest tema i que no li preocupa, ja que ho vol fer amb rigor i amb garanties. Explica
que en la reunió que tenia amb el  secretari  d’Estat ell  ja els advertia que en aquests
moments Espanya ja ha rebut alguna multa per no haver fet la transposició de la
normativa de la Unió Europea en la matèria, que precisament és una normativa més
garantista que la que hi ha actualment, de manera que pot ser que encara hi hagi
d’haver més restriccions i més garanties per a la instal·lació d’aquestes càmeres.
Insisteix que aquest no és un tema nou per a ells, perquè és un tema que es discuteix
al nivell de l’operativa i de la direcció política de la tinència d’alcaldia. Explica que en
van parlar a la Junta Local de Seguretat i que és un dels temes que va tractar en una
reunió  amb  el  mateix  conseller  d’Interior.  Comenta  que,  a  més  del  tràmit  previ  a
l’aprovació de la Comissió de Videovigilància, s’ha de fer una autorització per part del
Departament d’Interior.
Indica que, com deia el regidor Martí Galbis, la videovigilància forma part de la llista
de compromisos i actuacions previstes en el pla «Barcelona, Ciutat Segura» del
departament, que té la implicació del govern i seguirà fent-ho, però diu que vol
revisar  l’articulat  de  la  normativa  i  fomentar  la  coordinació  entre  administracions.
Repeteix que també és un tema en què caldrà instar els grups parlamentaris que els
representen al Congrés dels Diputats perquè estiguin al cas de quina manera es fa la
transposició de la normativa europea.
Per tant, manifesta que el govern està a favor de la instal·lació de videovigilància amb
totes les garanties i  amb tot el  rigor.  Considera que s’ha de fer política de seguretat,
però  que  no  s’ha  de  fer  política  amb  la  seguretat,  i  pensa  que  aquesta
proposició/declaració de grup, possiblement amb la millor de les intencions, intenta
fer això. Reitera que el govern farà el mateix amb rigor i garanties. Aclareix que no tan
sols ho farà, sinó que ja ho fa, perquè actualment està en marxa el procediment per
poder demanar l’autorització de la instal·lació de càmeres en aquests eixos a què s’ha
referit, els eixos comercials bàsics de la ciutat, és a dir, la Rambla, el passeig de Gràcia
i el front marítim. Demana que es deixi treballar el govern, que ja anirà explicant el
que faci.
Així mateix, indica que també tractaran el tema de les videocàmeres per part dels
agents dels cossos policials, que és un tema que evidentment el govern vol estudiar
per les mateixes raons que deia el Sr. Coronas, que és una garantia de respecte a les
intervencions policials per a l’agent i per al ciutadà.
Per tant, hi votarà en contra, però els emplaça a seguir-hi treballant i a fer-ho amb
rigor.  Repeteix  que  en  temes  en  què  l’impuls,  tot  i  que  no  la  decisió,  serà
competència  de  l’Ajuntament  parlaran  amb  el  Departament  d’Interior,  amb  la
Comissió  de  Videovigilància  i  amb  l’Estat.  Reitera  que  en  aquests  moments  l’Estat
espanyol està en una posició delicada perquè està incomplint la normativa europea
en matèria de transposició de les normes pel que fa referència a aquest tema. Exposa
que  és  tal  l’interès  que  va  formar  part  de  l’agenda  en  la  reunió  que  va  tenir  el  dia
anterior  amb  el  secretari  d’Estat,  en  què  hi  havia  la  revisió  del  Codi  penal  per  la
multireincidència, el tema de la coordinació de policies locals i hi figurava també
aquest tema. Per tant, diu que hi ha el màxim interès, però també el màxim rigor.

El Sr. SIERRA li  pregunta al Sr. Batlle si es recorda d’on era a finals de febrer de l’any
anterior i on van coincidir tots dos. Li recorda que van coincidir en la línia 9 del metro,
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sortint  del  Mobile World Congress,  i  van parlar  precisament d’això.  Considera que el
regidor  Batlle  ha  donat  un  exemple  de  sectarisme  i  de  manca  d’elegància  de  llibre,
perquè no tan sols el regidor diu que ho comparteixen i que el govern ja ho està fent,
sinó  que  aquest  sectarisme  l’ha  dut  a  acusar  Ciutadans  de  manca  de  rigor  i  de
frivolitat. Pensa que el Sr. Batlle tenia una oportunitat per, a més de ser elegant,
generar consensos i millorar la seva regidoria. Diu que no estan aquí per fer política,
que també, sinó per millorar les condicions de vida dels ciutadans i per resoldre els
seus problemes. Remarca que el principal problema que tenen els ciutadans és la
inseguretat.
Aclareix al Sr. Coronas que no són aquí per posar-se medalles, però recorda que
Ciutadans va portar a l’Ajuntament abans que Esquerra Republicana de Catalunya que
es dotessin les armilles amb càmeres unipersonals. Considera que es tracta de no ser
sectaris. Pensa que si ho comparteixen no haurien de parlar de Gran Hermano,
perquè fins i tot en les finques de propietaris hi ha càmeres i també en establiments,
a més de càmeres de trànsit. Pregunta què es prioritza, si la seguretat de les persones
o la imatge. Està d’acord que cal conciliar les dues coses i  que cal fer-ho estudiant la
normativa i amb rigor. Demana al govern que ho faci, ja que Ciutadans no els està
dient que ho facin de qualsevol manera ni que violin els drets de tercers o que
infringeixin les lleis de dret a la imatge de les persones. Insisteix a demanar rigor i
falta de sectarisme, que és el que està veient.
En tot cas, agraeix els vots favorables, encara que no s’aprovi la iniciativa. Diu que, si
l’Ajuntament ja ho està fent i ho farà, els commina a continuar fent-ho. Pensa que no
cal que diguin que això ho fan perquè els toca. Manifesta que l’oposició té una tasca
d’impuls i, encara que el govern prengui l’impuls que consideri necessari, no té dret a
menysprear els grups de l’oposició pel fet de fer la seva feina.

El Sr. CORONAS troba evident que no coincideixen amb com exercir el model de
prevenció i seguretat, perquè Ciutadans opta pel control i la vigilància i Esquerra
Republicana de Catalunya opta pel fet que això és necessari, però per moltes altres
coses. Diu que per aquest motiu el Sr. Sierra és a Ciutadans i ell és a ERC.
Aclareix  que  respecta  l’opinió  del  Sr.  Sierra,  però  que  troba  evident  que  ni
coincideixen ni coincidiran mai en el model de seguretat que Ciutadans defensa.

El Sr. VALLS diu que és un debat que coneixen uns quants des de fa molts anys, i
constata que el «mai» no existeix. Indica que hi ha un problema en el tema de la
seguretat, i és que sempre són els més fràgils, la gent més humil, els que són víctimes
de la inseguretat, de manera que aquesta gent el que demanen als grups són mesures
concretes i que acabin amb aquesta inseguretat.
Diu que, si en aquesta sessió no s’aprova la proposta, s’ha d’integrar en un pla ampli
en què el tema de les càmeres de vigilància és imprescindible. Considera que no és un
tema ideològic, sinó de com poden ser el més eficaços possible en aquesta lluita
contra la inseguretat urbana.

El Sr. BATLLE respon al Sr. Valls que, efectivament, aquest tema s’ha d’integrar en un
debat de caràcter més general. Lamenta les expressions i els qualificatius, que, d’altra
banda,  són  habituals  en  el  Grup  de  Ciutadans  a  l’Ajuntament  de  Barcelona,  en  el
Parlament i al Congrés dels Diputats. Aclareix que té una relació de cordialitat amb el
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Sr. Sierra, que espera que també sigui una cordialitat des del punt de vista
institucional, però considera que la seva intervenció no dona peu a qualificatius com
«sectari» i que té «manca d’elegància», com li ha dit el regidor de Ciutadans.
En tot cas, diu que ho accepta com a exercici de la legítima oposició que el Sr. Sierra
vol fer i el convida a seguir debatent de quina manera es pot fer això amb rigor i
eficàcia. Considera que dir «rigor» i «eficàcia» no és ni sectarisme ni falta d’elegància.

El Sr. SIERRA reitera que és el Sr. Batlle qui els ha acusat de frivolitat i de manca de
rigor, cosa que per ell no és elegant. A més, pensa que votar en contra d’una cosa que
ja s’està fent també és sectari.
S’adreça  al  Sr.  Coronas  per  dir-li  que  és  un  error,  a  parer  seu,  barrejar  ideologies  i
polítiques de seguretat. En tot cas, pensa que no és la raó per la qual el Sr. Coronas
estigui a Esquerra Republicana de Catalunya i ell mateix a Ciutadans, sinó que la raó
és una altra de ben diferent, encara que coincideixin en molts altres temes.

Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i
Esquerra Republicana.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/597) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda instar el Govern municipal a presentar, en el termini de sis mesos,
un informe per impulsar les accions estratègiques i executives necessàries per a la
implementació  de  la  “justícia  local  o  de  proximitat”  en  desenvolupament  de  les
competències pròpies de Barcelona.

El Sr. BOU manifesta que la justícia local o de proximitat no suposa solament la
creació  d’uns  determinats  jutjats  per  tractar  assumptes  menors,  sinó  que  és  un
sistema de resolució de conflictes que permet al ciutadà resoldre problemes
quotidians de manera àgil, eficaç i comprensible.
Exposa que per al Grup Popular aquesta iniciativa és la forma per modernitzar la
justícia.  Indica  que  la  implementació  d’aquesta  justícia  local  i  de  proximitat  s’ha  de
traduir  en  l’existència  de  petites  unitats  judicials  que  poden  actuar  de  manera
semblant als jutjats de pau o als d’instrucció en afers d’escassa importància, però que
per a la ciutat comporten un gran problema.
Diu que ha escoltat el Sr. Batlle i creu que estan en bon camí i va baixant el
percentatge, però que les dades que té són de no fa gaire. Explica que els furts
representen prop del 60% dels fets denunciats, i els robatoris amb violència o
intimidació, el 10%. Afegeix que el 29,1% de barcelonins enquestats en el Baròmetre
municipal de l’Ajuntament situen la inseguretat com el major problema de la ciutat.
Anant més enllà, creu que aquests òrgans judicials municipals haurien de tractar les
qüestions  de  poca  importància,  dins  de  l’ordre  contenciós  administratiu,  com  ara
algunes sancions de trànsit, alleujant també el col·lapse que es dona en alguns jutjats
contenciosos administratius de la ciutat. Destaca que la introducció dels anomenats
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«judicis ràpids» no ha servit per perseguir els anomenats «delictes menors» i els
delinqüents s’aprofiten d’aquesta situació.
Diu que legalment no hi ha dubtes que Barcelona té la capacitat de crear aquests
mecanismes  que  serveixin,  d’una  banda,  per  desencallar  el  col·lapse  dels  jutjats
d’instrucció  de  la  ciutat,  saturats  per  milers  d’assumptes  de  poca  entitat,
especialment  els  furts  i,  de  l’altra,  com a cara  d’una mateixa  moneda que el  ciutadà
veu que la justícia arriba tard, fent la dita que la justícia que arriba tard no és justícia
o és mala justícia.
Comenta  que  l’article  37  de  la  Llei  1/2006,  del  13  de  març  del  2006,  de  la  Carta
municipal de Barcelona, reconeix expressament que la justícia de proximitat es podrà
implantar d’acord amb el que preveu la Llei orgànica del poder judicial.
Diu  que,  evidentment,  és  conscient  de  les  dificultats  d’accedir  a  aquesta  justícia  de
proximitat  quan es  necessita  la  reforma d’una llei  orgànica.  Per  això  demana que es
facin els primers passos en aquest sentit, perquè no és tan sols aquesta reforma legal,
sinó de quin tipus de justícia es tracta, el règim del personal, la seva ubicació, etc.
Diu que deixa en mans del govern quins han de ser els passos, però, siguin quins
siguin, creu que s’han de fer.

La Sra. SENDRA li diu al Sr. Bou que sempre la sorprèn. Comenta que la justícia de
proximitat forma part de l’ADN d’Esquerra Republicana de Catalunya, ja que estava al
seu programa el 2015 i també el 2019. Comenta que és el model que es defensa des
del  Departament de Justícia,  amb qui  el  Sr.  Bou s’ha reunit.  Afegeix  que és el  model
de la manera de com s’han d’afrontar els conflictes a la ciutat i a la societat en general.
Diu que representa una nova filosofia de la seguretat i del conflicte i fuig del model
encarcarat que encara té la justícia actualment. Comenta que Barcelona ho posa com
a principi en la seva Carta municipal, però que es podrà implantar si ho permet la Llei
orgànica del poder judicial.
Manifesta que requereix introduir figures pròximes al jutge de pau; requereix la
mediació com a mètode; requereix un sistema de formacions judicials molt més
plurals i interdisciplinàries; requereix una visió molt més dúctil i flexible, basada en
una filosofia de la resolució de conflictes i amb una capacitat de coordinar àmbits
diferents.
Afegeix que també suposa crear primeres infraestructures properes al barri o al
districte i donar-los la capacitat d’actuar en la delinqüència que té un grau d’impacte
territorial molt gran, però, en canvi, poc nivell penal. Indica que això suposa donar-hi
legitimitat, perquè si la justícia de proximitat no té legitimitat ni capacitat per actuar
no servirà de res.
Conclou que d’alguna manera vol  dir  que el  poder judicial  ha de donar suport  a  una
flexibilització de la figura judicial; vol dir que cal defensar una justícia de proximitat i
que  això  requereix  apel·lar  a  l’Estat  perquè  iniciï  un  canvi  de  paradigma,  més  obert,
més reparador, més àgil i més capil·lar. Constata que fins avui el PP sempre hi ha
estat en contra.
La Sra. VILA manifesta que el Sr. Bou deia que si hi hagués justícia de proximitat a
Barcelona es modernitzaria la justícia espanyola. Creu que això és una empresa difícil,
perquè si des de Barcelona cal aconseguir que realment hi hagi un canvi en la justícia
espanyola s’ha de ser molt optimista per defensar aquesta tesi.
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En tot cas, indica que en el fons està d’acord amb aquesta iniciativa, perquè Junts per
Catalunya  creu  que  els  conflictes  es  poden  resoldre  d’altres  maneres,  promovent  la
voluntat  entre  les  parts  d’arribar  a  acords,  la  mediació,  i  entén  que  la  justícia  de
proximitat es basa precisament en aquests valors i en aquests principis que creu que
són renovadors a l’hora d’enfocar els conflictes en un espai com la ciutat, on són molt
propers,  molt  intensius  i  que  segurament  amb  complicitat  amb  l’Ajuntament  es
podrien resoldre d’una altra manera.
En  aquest  sentit,  més  enllà  d’impulsar  aquesta  iniciativa  que  el  Partit  Popular  posa
sobre  la  taula,  pensa  que,  amb  competències  directes  que  té  l’Ajuntament  de
Barcelona, sí que es podria començar amb qüestions com la mediació. Comenta que
s’aproxima  la  mediació  a  alguns  serveis  municipals,  a  la  mateixa  Guàrdia  Urbana  i
alguns serveis socials, etc., però diu que segurament es podria estructurar un servei
de mediació més sòlid i que realment utilitzés aquests mètodes impulsats des de
l’Ajuntament de Barcelona per resoldre els conflictes quotidians que viu la ciutat.
Opina que la justícia de proximitat és possible a Barcelona, ja que hi ha diferents
preceptes que donen cobertura legal o normativa. Indica que hi ha la Carta municipal,
que d’alguna manera també ho afavoreix moltíssim, però pensa que cal una reforma
en l’àmbit  estatal,  del  Congrés  dels  Diputats,  de  manera  que poc  s’hi  pot  fer  des  de
Barcelona. Apunta que l’Ajuntament pot fer aquest estudi, veure de quina manera es
podria estructurar, però diu que si no hi ha una reforma la realitat mai no serà un
tangible i, per tant, quedarà només en un brindis al sol.

El Sr. SIERRA constata que de moment ni Esquerra Republicana de Catalunya ni Junts
per Catalunya han expressat el vot. Manifesta que Ciutadans veu amb bons ulls
qualsevol cosa que tendeixi a tenir una intenció al darrere, com és la proposta del
Partit Popular, que és millorar la seguretat dels barcelonins. Indica que és una excusa
recurrent que té aquest govern i  que tenia l’anterior govern municipal,  que deia que
s’ha  de  modificar  perquè  els  jutjats  estan  col·lapsats.  Proposa  que  s’eliminin  les
excuses, a veure si així són capaços d’erradicar o atenuar el problema.
En tot cas, demana que mirin no tant de qui ve la iniciativa, sinó el tenor de la
iniciativa, que diu que s’insti el govern municipal, en el termini de 6 mesos, a elaborar
un informe per impulsar les accions estratègiques i executives necessàries per
implementar la justícia local o de proximitat.
Respecte  al  que diu  la  Carta  municipal  que l’Ajuntament  té  competències,  si  s’ha  de
modificar una llei orgànica, demana que es posin a treballar. Manifesta que això és
una mesura més. Espera que no passi com quan a Ciutadans els van tombar un pla
integral  de  seguretat  i  que  siguin  capaços  d’obviar  els  sectarismes  i  recollir  totes  les
iniciatives,  que no són ni  d’utilització  política  ni  d’una altra  índole  que no sigui  la  de
solucionar problemes dels ciutadans, de millorar i aportar.
Creu que hi ha hagut una millora sensible amb el Sr. Batlle respecte al fet de tenir la
Sra. Colau  absent  sempre  d’aquestes  sessions  com  a  responsable  de  seguretat  i
absent sempre als plens si no és que un s’hi adreçava, però diu que no es tracta que
hi hagi una petita millora o algú que hi estigui una mica més dedicat, sinó que es
tracta que hi hagi algú que els grups tinguin com a interlocutor vàlid per, entre tots,
poder millorar la seguretat dels barcelonins.
Dit això, manifesta que expressarà el vot posteriorment.
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El Sr. VALLS constata que en aquesta sessió hi ha diverses propostes de diferents
grups sobre el tema de la seguretat, tenint en compte que ja han parlat de seguretat
en el moment de la presentació del pla.
Considera que cada una d’aquestes propostes avança amb força coherència el que ha
de ser una política pública. Pensa que no es pot dir a Ciutadans poc abans, en la
proposta sobre les càmeres de vigilància, que no tenen prou visió i després quan ve
una altra proposta d’un altre grup sobre el  tema de la justícia i  de la prevenció dir-li
que, perquè el PP no està d’acord amb no sé quin àmbit, potser no es votarà aquesta
proposta.
Creu que és important recordar que quan es parla de seguretat des de l’Ajuntament
hi ha la possibilitat de fer-ho des de la proximitat al ciutadà, a les seves necessitats
diàries i més immediates. Destaca que aquesta proposta fa possible que el govern
municipal  es  posicioni  sobre l’anomenada «justícia  local  o  de proximitat»,  que és  un
debat  a  tots  els  països.  Diu  que  en  una  política  que  no  s’inclou  directament  en  la
proposta  de  PAM  potser  indirectament  l’anomenat  nou  Pla  local  de  seguretat
contingui mesures alineades amb la justícia local o de proximitat.
Finalment,  anuncia  que  votarà  a  favor  d’aquesta  iniciativa,  tenint  en  compte  que  la
base de la justícia local o de proximitat és la mesura de govern que es va presentar al
Plenari del Consell Municipal del 25 de febrer del 2011. Recorda que va ser un pla
ambiciós  en aquell  moment,  però que s’ha  d’adaptar  a  la  realitat  actual  de la  ciutat.
Remarca que el correcte funcionament del sistema de justícia és una peça fonamental
per assegurar la seguretat, la convivència i la cohesió social. Diu que això demana un
treball de col·laboració, de cooperació i canvis en la justícia, que és una competència
de l’Estat, però li sembla que aquesta proposta permet d’avançar i és una peça més.

El Sr. BATLLE anuncia que el govern votarà a favor de la proposta. Comenta que el
tema de la justícia de proximitat és gairebé tan vell com el municipalisme democràtic.
Recorda que el 1991, en el consistori que es va constituir després de les eleccions,
l’alcalde Maragall li va dir que ell seria el regidor de la justícia de proximitat, a la qual
cosa ell va respondre que ni parlar-ne perquè no se’n sortirien de cap de les maneres.
Constata que aquest Ajuntament ha vist governs de diferents colors i que és un tema
que  els  afecta  a  tots  plegats,  tot  i  que  no  han  estat  capaços  de  sortir-se’n  i,  a  més,
s’ha  introduït  a  la  Carta  municipal,  la  qual  cosa  encara  els  hauria  d’estimular  més.
Pensa, doncs, que cal fer-ho i per això ho accepta, sabent tots els inconvenients que
hi ha.
Afegeix que el moment polític i institucional és molt complex, de manera que no sap
fins a quin punt es podrà anar avançant. Però diu que no té cap inconvenient a fixar
un  període  de  6  mesos  per  veure  fins  on  són  capaços  de  parlar  i  d’avançar,  partint
d’una  constatació,  que  és  el  que  ha  dit  la  regidora  Vila,  i  és  que  la  justícia  de
proximitat hauria de tenir per sobre de tot la proposta de la resolució alternativa de
conflictes per la via de la mediació i del diàleg, i que aquesta mediació i diàleg es
formalitzessin i tinguessin uns protocols establerts que permetessin una efectiva
implementació d’aquestes mesures.
Però,  més  enllà  d’aquest  tema  declaratiu,  que  això  no  és  justícia  de  proximitat,
manifesta que hi ha un tema important, perquè no pot haver-hi justícia de proximitat
sense una modificació de la Llei orgànica del poder judicial. Està convençut que el
nombrós Grup Popular en el Congrés dels Diputats aplaudirà entusiastament la
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proposta del regidor Bou. En tot cas, apunta que ja diran als companys de tots els
grups que són al Congrés dels Diputats que, quan surti aquesta proposta, diguin que
el Sr. Bou és el precursor d’aquesta mesura. Diu que no li importarà que el regidor del
PP es pugui col·locar tots els mèrits, perquè realment els haurà tingut.
Constata que és un tema difícil, però pensa que cal començar a caminar cap aquí.
Com a responsable dels temes de seguretat, es compromet a asseure’s amb el Partit
Popular i veure quina via de solució hi ha. Diu que demanaran als serveis jurídics de la
tinència d’alcaldia que puguin elaborar alguna proposta i sobretot que recapitulin tot
el  que  s’ha  arribat  a  dir  al  llarg  de  gairebé  30  anys  en  relació  amb  aquest  tema,
perquè suposa que no es parteix de zero, però diu que tot plegat cal endreçar-ho.
Per tant, repeteix que vol avançar en un mecanisme que ha de ser útil a la ciutadania,
que ha de millorar la seva seguretat, més enllà fins i tot dels temes de la seguretat
física,  sinó  que  són  de  l’ordenació  de  la  vida  a  la  ciutat  en  molts  aspectes  que  no
tinguin  necessitat  d’haver  d’emparar-se  en  els  organismes  judicials  ordinaris.  Pensa
que la justícia de proximitat hauria de ser una justícia ràpida en un sentit diferent del
que té actualment, és a dir, que pogués ser una justícia propera al ciutadà, àgil i
sobretot efectiva no només per als temes de seguretat, sinó per a molts temes
referits bàsicament a situacions de convivència, que és pel tema que més li preocupa,
ja que quan hi ha temes de seguretat hi ha el Codi penal i, evidentment, la justícia de
proximitat no pot substituir la justícia penal, però sí que pot impulsar mesures
alternatives en els conflictes de convivència, que són els que afecten de manera
important la vida dels seus conciutadans.
Repeteix que votarà a favor.

El Sr. BOU diu que no assumeix tot el que ha fet el partit. Aclareix que representa el
Partit Popular, però reconeix que el PP, com tots els partits, les ha fetes d’una manera
i  de  l’altra.  Pensa  que  la  Sra.  Colau  alguna  cosa  deu  tenir  a  dir-hi  en  tot  això  i
segurament també el Sr. Jaume Collboni, que són els partits que estan governant.
Opina que el  que és  molt  important  és  que el  que s’ha  dit  en  aquesta  sessió  tant  la
Sra. Colau com el Sr. Collboni s’ho facin seu.
Diu que la Sra. Vila li ha fet llegir dues vegades el que ha dit, perquè aclareix que ell
no  ha  parlat  ni  de  Catalunya  ni  d’Espanya  ni  d’espanyols,  en  cap  moment.  Constata
que només ha parlat de Barcelona, tot i que la regidora de Junts per Catalunya li
parlava  d’espanyols  o  d’Espanya.  Però  reitera  que  ell  no  ho  ha  dit  en  la  seva
intervenció. Manifesta, doncs, que això és un tema de Barcelona.
Remarca  que  no  estan  parlant  d’ideologies,  sinó  d’eficàcia,  de  desenvolupar
competències de la Carta municipal, és a dir, que estan parlant de coses que els
interessen a tots si tenen un criteri clar de fer avançar la justícia, que és de les coses
que agrada moltíssim a la gent.
Vol donar les gràcies al Sr. Batlle perquè quan diu alguna cosa se la pensa moltes
vegades.  Reconeix  que  no  sempre  estan  d’acord  amb  tot,  però  li  valora  molt  el  seu
vot.

La Sra. SENDRA creu que hi ha proves suficients que Barcelona ha apostat per això a
la Carta municipal. Diu que, de quan l’alcalde Maragall ho va posar sobre la taula, han
passat  molts  anys.  Comenta  que  les  figures  de  mediació  s’han  implementat,  però
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indica que el que falta és capacitat i legitimitat de resolució amb impacte judicial,
cosa que sí que requereix una modificació de les lleis estatals.
Per tant, anuncia que votarà a favor del fet que hi hagi un estudi i que en aquests
6 mesos es presenti un informe, però demana que s’incorpori que en aquests 6 mesos
en  què  es  fa  l’informe  paral·lelament  s’afegeixi  un  full  de  ruta  per  treballar-ho  en
l’àmbit  estatal  i  que  els  partits  que  estan  representats  a  l’Estat  es  comprometin  a
defensar-ho també allà i a canviar-ho allà, perquè, si no, estan parlant sempre
d’eslògans.
Manifesta  que  per  ERC  aquest  és  un  tema  clau.  Creu  que  s’ha  d’implementar,  però
insisteix que no vol que sigui un eslògan més. Per tant, pensa que cal fer l’informe, un
full de ruta i un grup de treball, que cal implicar tots els grups que tenen representant
a l’Estat i que es canviï això en 6 mesos.

La Sra. VILA diu que Junts per Catalunya està compromès amb la justícia de
proximitat, de manera que miraran de fer els deures i activar el seu Grup al Congrés
dels Diputats. Tanmateix, demana que el Sr. Bou també ho faci amb el seu Grup, ja
que és evident qui té la possibilitat d’incidir en el Govern central des de la institució i
des de l’Ajuntament, atès que hi ha una afinitat de colors. Demana, doncs, que el Sr.
Batlle  també  ho  impulsi  juntament  amb  l’alcaldessa  per  veure  si  realment  es  pot
esprémer una mica més la Carta municipal en aquest àmbit.

El Sr. SIERRA diu que sí que dirà Espanya i romprà una llança per la justícia espanyola.
Vol defensar també els seus companys advocats, procuradors, secretaris, fiscals,
jutges,  magistrats  i  tot  el  personal  de  l’Administració  de  justícia,  que  fa  una  àrdua
tasca amb molta falta de mitjans i de personal i amb independència.
Anuncia el seu vot a favor.

El Sr. BOU dona les gràcies a la Sra. Sendra. Li diu a la Sra. Vila que pot comptar amb
ell, perquè, com ha dit abans, representa el Partit Popular, però és de Barcelona i té
les quatre barres a la cara. Per tant, diu que no és dubtós.
Aclareix  que  quan  parla  de  Barcelona  parla  de  Catalunya  i  també  d’Espanya,  però
concreta  que  ara  estan  parlant  de  Barcelona  i  s’ha  limitat  a  això,  tot  i  que  parlar
d’Espanya  no  el  preocupa  en  absolut  perquè  Barcelona  també  és  Espanya,
evidentment.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.

APROVADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

10. – (M1923/618) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat
i Prevenció manifesta la seva profunda preocupació per la persistència del fenomen
dels narcopisos i, davant la insuficiència de la resposta que ha rebut per part de les
Administracions fins al moment, insta el Govern Municipal a elaborar i presentar dins
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el termini de 3 mesos un nou pla específic per lluitar contra aquest fenomen.

El Sr. VALLS dona les gràcies al govern per la discussió i la transacció, perquè tot
apunta que les recents operacions policials contra el tràfic de drogues i els narcopisos
a  Barcelona,  malgrat  l’èxit  immediat  que  suposa  la  detenció  de  delinqüents,  no  han
aconseguit  encara  frenar  l’expansió  d’un  fenomen  que  segueix  sent  una  terrible
realitat en alguns barris de la ciutat.
Destaca  que,  a  part  dels  delictes  que  s’hi  cometen,  els  pisos  dedicats  a  la  venda  de
drogues afegeixen més inseguretats a zones, barris i sectors que ja pateixen diferents
problemàtiques; alteren fins a límits insuportables la vida quotidiana dels veïns de les
finques  on  s’instal·len  i  dels  voltants;  generen  incivisme  i  creen  ambients  que
fomenten pràctiques il·legals de tota mena, que s’acaben estenent.
Indica que la proliferació dels narcopisos aprofundeix en les enormes desigualtats
existents entre diferents parts de la ciutat de Barcelona. Diu que a molts consells de
territori de diferents districtes es constata la preocupació dels veïns per la proliferació
dels narcopisos. Afegeix que recentment hi ha hagut mobilitzacions veïnals, que no
són noves, que reclamen solucions a totes les administracions. Reconeix que és un
tema complicadíssim, però que necessita respostes, mesura i eficàcia.
Considera que davant d’aquesta situació l’Ajuntament ha d’actuar amb contundència
i  eficàcia.  Diu  que  el  Pla  de  xoc  contra  els  narcopisos,  pactat  al  final  de  l’anterior
mandat entre Barcelona en Comú i el PDeCAT, s’ha demostrat insuficient.
Per això considera necessari elaborar un nou pla específic entre el govern municipal i
el govern de la Generalitat i la col·laboració entre tots els cossos de seguretat i amb la
justícia i que compti amb un ampli consens entre els diferents grups polítics del
consistori i que sigui realment útil per a la ciutat.

El Sr. CORONAS comparteix molt la preocupació pel fenomen dels narcopisos perquè
parla  amb els  veïns,  perquè és conscient  d’aquesta realitat  i  perquè en el  seu cas és
president del Districte de Ciutat Vella, de manera que li preocupa doblement, com al
Sr. Batlle li preocupa doblement per la responsabilitat que té.
Comenta que el narcopís és el màxim exponent de la degradació de la dignitat
humana, no pel fet que venguin droga, que també, sinó per tot el que passa a dintre
d’un narcopís. Explica que l’última intervenció es va fer arran de la violació d’un home
en un narcopís, i es pregunta quantes dones han estat violades o vexades en un
narcopís i quin tipus de pràctiques hi ha en aquests espais, forats negres de la ciutat i
molt concretament de Ciutat Vella.
Pensa que això no ho poden permetre de cap manera. Diu que es poden fer mil plans,
posar-los negre sobre blanc i dir que es comprometen, però opina que
comprometre’s  és  alinear  tota  l’estratègia  dels  diferents  estaments  de  l’Ajuntament
de Barcelona per abordar aquesta qüestió.
Lamenta,  però,  que  l’Ajuntament,  com  totes  les  institucions,  està  burocratitzat,
segmentat en parcel·les. Pensa que o es posen equips multidisciplinaris, transversals,
a treballar en exclusiva en aquest tema o no se’n sortiran. Es pregunta de què serveix
que l’Ajuntament compri un bloc d’habitatges si després no es cuida de fer la reforma
amb agilitat i d’omplir-los amb agilitat. Reitera la pregunta sobre de què serveix tenir
pisos i edificis sencers buits a la ciutat. Comenta que uns dies abans va sortir una
notícia al diari Ara d’un edifici al carrer Robadors cantonada Hospital propietat d’una
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senyora de 88 anys que evidentment no el vol vendre perquè és un tema de
patrimoni familiar, però que no sap com afrontar el problema i que està en mans d’un
advocat  que  sembla  que  tampoc  no  l’ajuda  gaire.  Pensa  que  l’Ajuntament  s’hi  ha
d’implicar. Pregunta per què l’Ajuntament no parla amb aquesta senyora, per què no
se  li  ofereix  la  possibilitat  de  comprar-li  l’edifici  o  que  el  cedeixi  per  un  temps
determinat a canvi de fer una reforma i durant uns quants anys fer-hi habitatge social.
Comenta  que  hi  ha  d’haver  mesures  policials  i  judicials  i  que  han  de  ser  molt  més
efectives del que són actualment, perquè no són prou ràpids. Constata que a aquesta
gent o se’ls fa la vida impossible o continuaran, mentre hi hagi habitatges, ubicant-s’hi
i  fent aquestes activitats i  tot el que passa allà dintre més enllà de l’activitat que fan
de vendre droga.
Per tant, pensa que no s’ho poden permetre, que s’ha d’afrontar aquest tema amb la
màxima  responsabilitat  i,  més  enllà  de  presentar  proposicions,  creu  que  s’hi  han
d’implicar activament.
Recorda que Esquerra Republicana de Catalunya ha dit moltes vegades que estan
disposats a implicar-se activament en el que els correspongui, ja que pensa que no cal
ser al  govern per fer-ho.  Per tant,  una vegada més estén la  mà a l’Ajuntament,  però
de fet l’estén a la ciutadania per ajudar a resoldre aquest problema.

El Sr. MARTÍ GALBIS diu que Junts per Catalunya se senten compromesos i preocupats
per la situació que provoquen aquests punts negres a la ciutat, els narcopisos, que
recorda que com a fenomen comencen a operar el 2015 i que durant molt temps no
han tingut la resposta institucional corresponent. Pensa que, si no, no estarien en el
punt actual.
Recorda  que  per  això  Junts  per  Catalunya  es  va  comprometre,  estant  a  l’oposició,
amb fets, no amb paraules, i oferint proactivament un pacte d’un pla de xoc, tot i que
té l’acció limitada en el temps i  té uns resultats determinats. Diu que és evident que
en perspectiva aquest pla de xoc no ha tingut els resultats òptims, però constata que
va  ser  un  intent  concret  en  política,  des  de  l’oposició,  amb  lleialtat  institucional  per
intentar pal·liar aquesta situació.
Constata que ara estan en una altra situació, és a dir, en un moment en què des de la
Generalitat i des de l’Ajuntament s’hi han posat més recursos, hi ha hagut operacions
policials d’èxit,  però pensa que això no impedeix dir  que continua sent un problema.
Diu que el problema no és tant en les operacions policials per desallotjar, intervenir o
tapiar,  fins  i  tot,  físicament  algun  d’aquests  edificis,  sinó  que  el  problema està  en  la
reocupació. Apunta, doncs, que no és tan sols un problema policial, sinó que és un
problema de ciutat, i no tan sols dels diferents serveis municipals, sinó de moltes
altres instàncies i administracions.
Per tant, està d’acord amb la preocupació i insisteix que el seu Grup s’hi han implicat
des  de  l’oposició  per  solucionar  el  problema.  Indica  que  des  del  Departament
d’Interior de la Generalitat, en col·laboració estreta i lleial amb l’Ajuntament i amb la
Regidoria de Seguretat  i  Prevenció,  s’estan fent operacions policials  contundents per
atacar aquesta xacra que afecta la ciutat. Però pensa que no n’hi ha prou.
Tanmateix, diu que té un però sobre el text transaccionat i en el text final que es
presenta a votació. Aclareix que el pla estratègic «Barcelona, Ciutat Segura» és una
estratègia, un document marc, transversal, no és un instrument que incorpori o pugui
incorporar en el format actual estratègies d’operativitat, operatives policials. Per tant,
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indica que no és un braç executor de les administracions i dels responsables polítics
en temes policials i de prevenció, sinó que és simplement un marc general
d’estratègia per prioritzar accions i estratègies, però que no ha d’incorporar en el seu
si operativitat i accions policials concretes. Aclareix que ho diu perquè, com que a la
transacció es demana que es voti un text que diu que aquesta operativa ha de ser en
el marc del pla estratègic «Barcelona, Ciutat Segura», és difícil que això pugui ser així
tenint en compte quina és la naturalesa actual d’aquest pla. Diu que una altra cosa és
que els governs decideixin canviar-ho. Comenta que és l’única reserva que té des del
punt de vista formal i procedimental.

El Sr. SIERRA anuncia que hi votarà a favor. Indica que és un fenomen en què, com diu
el text transaccionat amb el govern, el govern manifesta la seva profunda
preocupació. Indica que Ciutadans també té una profunda preocupació sobre aquest
tema. Constata que es vol fer un nou pla, i pensa que tant de bo es faci, perquè el que
s’ha estat fent fins ara no ha funcionat.
Comenta que tant Esquerra Republicana de Catalunya com Junts per Catalunya han
aprovat el pressupost de la Sra. Colau i el Sr. Collboni i diuen que estan a favor de
lluitar contra aquest fenomen. Els pregunta, doncs, quina partida pressupostària hi ha
destinada a això en concret, perquè es pot dir que s’augmenti la partida de Seguretat,
però ho gastaran tot les necessitats vitals d’augmentar el nombre de guàrdies urbans
a Barcelona. Pensa que cal donar suport a les coses sabent a què es dona suport i
amb partides concretes.
Està d’acord que cal canviar la manera com es farà, perquè aquestes macroperacions
publicitàries  que  s’han  fet,  en  què  la  majoria  del  pes  l’ha  portat  la  Guàrdia  Urbana
amb  desplegaments  com  els  homes  de  Harrelson,  amb  els  Mossos  d’Esquadra  i  la
Guàrdia  Urbana  de  Barcelona,  són  efectives,  però  només  un  dia,  ja  que  l’endemà
marxen a un altre pis i al cap d’uns mesos, quan es fa una altra operació, se’n van a un
altre. Indica que els narcopisos ja estan sent una modalitat més, que estan sent
gairebé  història.  Destaca  que  pateixen  els  veïns  del  Raval  i  d’altres  zones  de  Ciutat
Vella, però diu que ara hi ha narcopàrquings, narcocotxes, amb situacions
lamentables i que no es poden seguir permetent a la ciutat.
Està  d’acord  amb  el  Sr.  Coronas  que  cal  abordar-ho  dins  d’aquest  pla  des  d’altres
punts  de  vista  si  es  fa  amb  una  pressió  constant  a  les  màfies,  les  que  no  s’han
combatut  amb  duresa  i  que  s’han  apropiat  de  Barcelona  i  de  determinats  barris  i
districtes de Barcelona.
Pensa  que  hi  ha  d’haver  tolerància  zero  contra  les  màfies,  que  són  el  que  hi  ha
darrere.  Constata  que,  a  més,  n’hi  ha  moltes  i  estan  reconegudes  per  la  mateixa
Guàrdia Urbana, a part de saber on són. Demana, doncs, que es combati amb un pla
eficaç i real.

El Sr. BOU diu que ha vist com la setmana anterior el carrer Príncep de Viana, al barri
del Raval, es va convertir en l’escenari d’enfrontaments entre ocupants de narcopisos
–ara  ja  hi  ha  narcofinques–  i  amb  els  veïns  fins  i  tot,  cosa  que  va  necessitar  la
intervenció de la Guàrdia Urbana.
Explica que els veïns es van manifestar amb pancartes davant de la manca d’actuació
de les autoritats, segons deien, contra els narcotraficants, així com la situació de por
que ells mateixos viuen i perceben, alguns d’edat avançada i que viuen en zones on és
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difícil suportar aquesta situació degradada. Diu que ha pogut passejar sol i en
companyia per alguns carrers i recorda el carrer Lancaster, on va veure coses que li
van fer girar la cara. Es pregunta com es pot arribar a aquesta situació.
Tanmateix, diu que la proposta que presenta el Grup de Barcelona pel Canvi ja la va
presentar en el seu moment el Grup Municipal del Partit Popular en la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports al setembre de 2017, en què demanava, entre altres
coses, un pla de xoc de serveis socials transversals i interadministratius per fer front a
la situació de proliferació dels narcopisos al Raval, així com la millora de la
convivència. Recorda que es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups i
l’abstenció de la CUP.
Comenta que els narcopisos s’han convertit en un problema de primer ordre al Raval,
ja  que  hi  ha  pisos  i  locals  ocupats  permanentment,  en  què  entren  i  surten,  se’ls
intercanvien, se’ls venen, se’ls lloguen, en definitiva, fan el que volen. Diu que això ha
generat un clima insostenible per als veïns, ja que hi ha baralles, hi ha veïns
amenaçats, narcotraficants, consumidors de droga, persones amb comportaments
incívics, etc. Denuncia que la inseguretat campa pel carrer.

Diu que els veïns reclamen una solució que no arriba, malgrat els plans de xoc de tots
els  grups  de l’Ajuntament,  que ja  van demanar  en el  seu moment  que es  fes  alguna
cosa.
Anuncia que el seu Grup, per descomptat, donarà suport a aquesta proposta perquè
els  preocupa  la  seguretat  del  barri.  Pensa  que  l’Ajuntament  no  pot  tolerar  la
permissivitat amb els okupes d’aquestes finques. Creu que els traficants no han rebut
la  pressió  necessària,  raó  per  la  qual  s’han  instal·lat  encara  més  i  amb  més  força  al
Raval. Manifesta que cal actuar si hi ha les lleis i les ordenances i la policia necessària.
Constata que ells ho proven i si els surt bé continuen i si els surt malament afluixen o
se’n  van.  Remarca  que  aquesta  és  l’actuació  d’aquesta  gent,  ja  que  no  tenen  grans
principis per resistir les idees, sinó que senzillament són delinqüents i quan a un
delinqüent se’l pressiona peta, perquè no té res al darrere.
Finalment, anuncia que hi votarà a favor.

El  Sr.  BATLLE  manifesta  que  hi  votarà  a  favor,  atès  que  s’ha  transaccionat  el  text.
Agraeix, doncs, la voluntat de diàleg i acord del Grup de Barcelona pel Canvi i també
de la resta de grups, perquè també hi ha hagut diàleg creuat amb alguns altres grups,
en concret li sembla que amb Esquerra Republicana de Catalunya, per acabar d’afinar
el text final de la proposició.
Diu que s’hi  poden sentir  còmplices  perquè el  combat  contra  el  tràfic  de drogues és
una prioritat a Barcelona, al conjunt de la ciutat, tot i que s’ha focalitzat molt a Ciutat
Vella. Indica que Ciutat Vella és un tema que els preocupa, especialment el Raval.
Afegeix que no tan sols preocupa al govern, sinó que hi estan actuant i fent-ho de la
manera que apunta el Sr. Coronas, amb una intervenció integral, que evidentment no
és només de policia. Diu que si els regidors passegen pel Raval veuran que els darrers
mesos hi ha hagut un increment important de la presència policial, i que és
possiblement on hi ha hagut un increment de presència policial més alt en el conjunt
de la ciutat, amb gairebé 400 Mossos d’Esquadra, que s’han desplegat d’una manera
molt prioritària al Raval, igual que respecte a la Guàrdia Urbana. Indica que el tema
del Raval és un tema de policia, en què és condició necessària, tot i que no suficient.
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Està d’acord que hi ha d’haver un abordatge integral dels serveis públics, com ara els
serveis de sanitat, els serveis assistencials i els serveis judicials. Comenta que Ciutat
Vella  és  l’únic  districte  en  què  existeix  una  junta  de  seguretat  específica  amb
presència de la judicatura i  de la fiscalia. Constata, però, que no se n’han sortit de la
manera  que  se’n  voldrien  sortir.  Per  tant,  apunta  que  cal  fer  aquest  abordatge  i
reclama l’actuació de la resta d’administracions i d’institucions.
Ara bé, remarca que hi ha hagut actuacions contundents des del punt de vista de la
seguretat policial. Recorda que en els últims anys hi ha hagut 244 punts que han estat
desmantellats i 313 detencions. Conclou, doncs, que sí que hi ha hagut intervenció
policial.
Coincideix amb el Sr. Sierra que el problema és que sovint aquest tema es desplaça i
que, per tant, fa encara més evident la necessitat d’un abordatge integral. Pensa que
també caldria  parlar  de polítiques urbanístiques i  d’habitatge.  Creu que s’haurien de
concentrar molt en el tema del Raval perquè la problemàtica en altres barris de Ciutat
Vella pot ser també diferent. Es compromet a fer-ho amb les característiques que
s’han marcat.
Explica  que  d’inici  de  l’any  ençà  s’han  desmantellat  19  punts  de  venda  i  s’han  fet
25 detencions.  Diu  que  el  Sr.  Bou  es  referia  a  l’edifici  famós  del  carrer  Príncep  de
Viana, en què hi va haver una actuació a finals de la setmana anterior. Anuncia que
les setmanes següents hi haurà altres actuacions que, per la discreció del mateix
operatiu, ha de guardar amb reserva. Repeteix que creu que la via és aquest
abordatge i que cal implicar-hi el conjunt dels grups, el districte i les diferents àrees
municipals. A més, agraeix la col·laboració i l’esperit crític de buscar solucions que els
puguin fer els grups de l’oposició.
Pel que fa a incloure això en el programa de «Barcelona, Ciutat Segura», diu que ho
posa perquè aquest és el primer punt que figura en el programa, la lluita contra el
tràfic  de  drogues.  Indica  que  l’esperit  és  que  no  sigui  un  brindis  al  sol,  sinó
precisament  com  a  frontispici  de  la  intervenció  que  es  vol  fer,  perquè  s’han  centrat
molt en Ciutat Vella, però diu que el negoci de la droga és un tema que també afecta
el  conjunt  de  la  ciutat,  d’una  manera  molt  específica  a  Ciutat  Vella  i  al  Raval,  però
també en altres zones de la ciutat, ja que quan es pressiona en un cantó aquesta
problemàtica tendeix a desplaçar-se, en alguns casos dintre de la ciutat de Barcelona,
però en altres casos també a la seva perifèria metropolitana. Apunta que no cal que
els digui la problemàtica concreta del municipi de Sant Adrià i del barri de la Mina.
Demana que s’hi posin i que hi treballin a fons de manera interdisciplinària, que està
en l’esperit de la proposta que presenta el Sr. Valls i  també en la proposició que feia
el representant d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Sr. Coronas.

El Sr. VALLS agraeix al govern el seu suport a aquesta proposta i la transacció, però
també agraeix a tots els grups el suport i l’aportació a aquest debat, que és complicat.
Diu que no és la primera vegada a la història que Barcelona té el repte del tràfic de
drogues, d’una manera o d’una altra, com és el cas de la Mina o Can Tunis.
Destaca que això necessita una política i una estratègia general i amb temps, amb
molta col·laboració entre tots els serveis de les administracions públiques, amb els
ciutadans, amb molta col·laboració dels cossos de seguretat i la justícia, una
col·laboració europea i internacional, perquè hi ha hagut un efecte crida a Barcelona i
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les màfies i els traficants de droga d’una manera o altra entren en les ciutats on saben
que hi ha un «mercat» per a aquest tràfic.
Creu que, amb una estratègia general, hi ha polítiques que sí que poden ser plans de
xoc i que no serà el primer, ja que això necessita temps, de manera que un pla de xoc
d’un  dia  no  serveix,  com  deia  el  Sr.  Sierra.  Pensa  que  és  important  que  en  aquest
tema siguin tots capaços d’anar en un mateix sentit i de demostrar als ciutadans que
es mobilitzen als barris de Barcelona perquè és una preocupació que comparteixen
tots i que volen sobretot actuar amb resultats per a la ciutat i per als ciutadans.

El  Sr.  MARTÍ  GALBIS  anuncia  que  hi  votarà  a  favor,  tot  i  fer  l’apreciació  que  el  marc
general  de  l’estratègia  és  compartit,  però  els  operatius  policials  han  de  venir  donats
d’on han de venir donats, no d’un marc estratègic.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/618) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat
i Prevenció constata la persistència del fenomen dels punts de tràfic de drogues en
edificis  d’habitatges  i  manifesta  la  seva  profunda  preocupació,  pel  que  insta  els
governs municipal i de la Generalitat a elaborar i a presentar un nou pla específic per
lluitar contra aquest fenomen en el marc del pla estratègic Barcelona Ciutat Segura.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/615) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: - Que en les reunions del Pla Estratègic Barcelona Ciutat Segura
també  hi  assisteixin  representants  dels  grups  municipals  de  l’oposició.  -  Que  cada
informe sorgit del Pla Estratègic Barcelona Ciutat Segura sigui debatut en la següent
comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. -
Que s’elevi  al  Govern de l’Estat la  petició de revisió del  codi  penal  en referència a la
multireincidència.  -  Que s’elabori  un informe sobre la  funció del  jutjat  de guàrdia de
furts de Barcelona, tot garantint la seva continuïtat i  l’obertura d’un segon jutjat,  tot
reclamant al  Departament de Justícia  de Catalunya i  al  Ministeri  de Justícia  que se’ls
doti de recursos propis.

El Sr. MARTÍ GALBIS anuncia que Junts per Catalunya presenta una proposició amb
sentit de declaració que lliga tot el que estan parlant en aquesta sessió pràcticament,
de manera que potser no caldrà aprofundir en tot el que tenia previst.
D’entrada,  però,  diu  que  el  dia  abans  quan  va  veure  que  el  Sr.  Batlle  s’entrevistava
amb el nou secretari d’Estat de Seguretat del nou Govern de l’Estat va constatar que
hi havia una important coincidència en alguns dels plantejaments que presenta
aquesta proposició, de manera que es va alegrar que gairebé simultàniament al
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moment de la defensa, tot i que el seu Grup va presentar aquesta iniciativa dies
enrere,  coincidissin  a  prioritzar  el  plantejament  d’una  sèrie  de  reivindicacions  per
millorar la seguretat de la ciutat a aquella Administració que en bona mesura té les
competències i els recursos per poder actuar també en aquest àmbit, que és el
Govern de l’Estat, per a temes de modificacions legislatives i altres consideracions.
Per tant, comenta que amb aquesta proposició el seu Grup vol tres coses; en primer
lloc, posar en valor el pla estratègic «Barcelona, Ciutat Segura», que té un balanç
parcial  positiu  pel  que  fa  a  la  reducció  d’alguns  fets  com  els  furts,  però  que  encara
estan malament respecte a altres tipus delictius com ara els robatoris amb violència o
intimidació, de manera que estan a mig camí.
Manifesta que, en segon lloc, Junts per Catalunya volia fer una petició que ja ha estat
reiterada i que el mateix Sr. Batlle es va encarregar de transmetre al secretari d’Estat
de Seguretat en relació amb la revisió del Codi penal pel que fa a la multireincidència,
especialment  dels  furts  per  tal  de  poder  ser  molt  més  efectius  a  l’hora  de  lluitar
contra  aquests  il·lícits  penals.  Demana,  doncs,  que  s’elabori  un  informe  sobre  la
funció del jutjat de guàrdia de furts de Barcelona, garantint-ne la continuïtat, perquè
és necessària, però també evidentment estudiar la possible ampliació de recursos,
cosa que afecta tant els recursos materials que fa la Generalitat de Catalunya i el
Departament de Justícia com els recursos personals, que depenen directament del
Ministeri de Justícia de l’Estat.
Manifesta  que  amb  aquests  tres  plantejaments  s’insisteix  en  el  que  han  coincidit
majoritàriament durant tota la sessió de manera positiva i fins i tot arribant a
unanimitats en relació amb els plantejaments i les votacions de tots els grups polítics
de l’Ajuntament en aquesta Comissió. Així doncs, demana el suport dels grups i també
del mateix govern a aquesta iniciativa que l’únic que fa és reforçar línies de treball per
reduir els fets delictius a Barcelona, per incrementar la prevenció i tenir més
instruments no solament de seguretat i policial, sinó també de modificacions legals
–el  Codi  penal,  entre  d’altres–  que  permetin  reduir  finalment  la  incidència  d’aquest
gran nombre de delictes que afecten a tota la ciutat, especialment en alguns barris,
però també en l’àmbit de tota la ciutat.
Per tant, anuncia que aquest és el plantejament general que Junts per Catalunya
proposa amb aquesta proposició amb sentit de declaració institucional.

El Sr. CORONAS comparteix en gran part la proposta que fa Junts per Catalunya amb
alguns matisos i avança que hi votarà a favor.
Està  d’acord  amb  el  fet  que  la  presència  dels  grups  municipals  de  l’oposició  a  les
reunions  que  es  facin  en  l’àmbit  del  pla  estratègic  «Barcelona,  Ciutat  Segura»  pot
aportar,  d’entrada,  una  informació  de  primera  mà  que  ara  mateix  no  tenen,  però
també creu que els grups han d’anar amb una actitud i una predisposició a aportar en
positiu. Pensa que és un espai de treball que és molt important. Diu que Esquerra
Republicana de Catalunya representen ciutadans de Barcelona i els preocupen els
problemes de Barcelona, de manera que opina que està bé que els grups tinguin veu
en aquests espais, però opina que també és important que es delimiti clarament què
poden fer i què no per no distorsionar unes reunions que en teoria han de servir per
elaborar la continuïtat d’aquest pla.
Creu que han de tenir molt clar que han d’aconseguir passar del pla a la creació dels
equips. Constata que els equips per separat es poden reunir en una taula de
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coordinació i explicar-se la vida, però que no serveix de gaire perquè no són prou
efectius i han de passar als equips transversals, operatius, executius, amb dedicació
exclusiva, com s’ha fet tantes vegades a Barcelona. Aclareix que no s’estan inventant
res de nou, ja que en el cas de Ciutat Vella s’ha fet abans quan hi havia un problema a
les pensions, amb la prostitució, les drogues, molts anys enrere. Insisteix que, millor o
pitjor, això es va fer.
Per  tant,  pensa  que  han  de  ser  capaços  d’abordar  la  problemàtica  en  tota  la  seva
complexitat, i constata que aquest és un espai per fer-ho i creu que és una bona
oportunitat per fer-ho.
Sobre la resta de coses que planteja Junts per Catalunya, no té un posicionament clar
sobre endurir el Codi penal pel tema de la multireincidència. Pensa que és fàcil caure
en la mesura fàcil, que és posar una vena a un problema que hi ha, sense anar a l’arrel
del problema. Opina que caldria veure per què cometen furts les persones que els
cometen, què hi ha al darrere, si realment hi ha una xarxa de distribució de
productes, perquè això ja està tipificat al Codi penal d’una manera determinada i, per
tant, ja té un càstig superior. Pensa que cal tenir en compte que a vegades les
mesures precipitades o no prou reflexionades poden no donar resultats, com en tants
països,  en  què  s’ha  endurit  el  Codi  penal  i  en  realitat  no  s’ha  resolt  el  problema
original.
Considera que si aquesta reforma del Codi penal tira endavant s’ha de tenir molt clar
quins són els límits de la reforma i quina utilitat té. Pensa que cal anar a buscar
resultats. Insisteix que ara mateix no es posiciona ni a favor ni en contra, però
demana que els experts ho avaluïn i ho facin en profunditat.
Per tant, dit això, manté el vot favorable i reitera que el seu Grup està disposat a
treballar en tots aquests temes.

El Sr. SIERRA anuncia que votarà a favor de la proposta de Junts per Catalunya.
Comenta que han estat a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
i Seguretat i Prevenció debatent respecte al principal problema dels barcelonins, però
diu que li  agradaria  que,  a  part  d’aquestes  unanimitats  i  bones  intencions,  passessin
més dels plans als fets concrets.
Considera que un problema tan important com el fenomen dels narcopisos, que
s’està  derivant  en  altres  formes  d’ocupació  i  de  perjudicis  als  barcelonins,  s’està
tractant novament com un pla, ja que el pla «Barcelona, Ciutat Segura» no deixa de
ser un pla. Indica que aquí sí que hi ha un desenvolupament i unes concrecions, com
en el Pla local de seguretat que va presentar el Sr. Batlle.
Insisteix  que  hi  votarà  a  favor  perquè  comparteix  l’esperit  de  la  proposta  i  diu  que
Ciutadans no serà qui trenqui la unanimitat. Constata, però, que la proposta és que
els grups assisteixin a reunions, que s’elabori  un informe i  que, a més, sigui elevat al
Govern  d’Espanya  per  a  l’estudi  de  la  multireincidència  i  novament  que  es  torni  a
elaborar un informe per als jutjats de guàrdia.
Pensa que haurien de ser una mica més proactius i passar als temes concrets.
Constata  que  totes  les  coses  que  s’exposen  en  aquesta  proposta  són  bones,  amb  el
benentès que entén que milloraran les condicions per millorar la seguretat dels
ciutadans de Barcelona, i per això hi votarà a favor.
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El  Sr.  BOU  comenta  que  aquest  pla  estratègic  va  ser  impulsat  l’any  anterior  pel
Departament d’Interior de la Generalitat per intentar revertir la falta de seguretat des
de diferents àmbits i perspectives, i amb la col·laboració de diversos agents socials.
Explica que en la sessió de constitució del pla els diferents representants municipals
ja van manifestar la seva voluntat de col·laborar en els fins que perseguia el pla. Per
això li sembla legítim i pertinent que els grups de l’oposició, com a representants dels
ciutadans i actors socials, puguin participar en les reunions i grups de treball.
Respecte a un altre dels temes que planteja la proposta, comenta que una de les
qüestions que afecten directament els delictes que es cometen a Barcelona i la
percepció  d’inseguretat  que  tenen  els  ciutadans  de  Barcelona  són  els  furts  i  petits
delictes en determinades zones de la ciutat, i considera que la resposta juridicopenal
que es dona a aquest fenomen agreuja aquesta sensació, la solució defectuosa als
multireincidents, és a dir, els delinqüents que acumulen desenes de delictes per
aquests furts.
Reconeix que les modificacions legislatives que es van fer, especialment la que afecta
de ple la multireincidència, de l’any 2010, han fracassat. Comenta que es van crear els
anomenats  judicis  ràpids  amb  la  intenció  d’alleugerir  la  càrrega  dels  jutjats  i  la
celebració de manera més àgil dels delictes de furt i lleus. Constata, però, que la
realitat és que aquests judicis ràpids es van demorar mesos i mesos. Considera,
doncs, que ha estat un fracàs. Diu que els delinqüents s’aprofiten d’aquesta disfunció.
Explica que en una data recent la jutgessa degana de Barcelona, la Sra. Mercè Caso,
considerava com a indispensable una modificació legislativa en l’àmbit dels furts. Cita
unes paraules textuals de la jutgessa, que diu que «el problema és la incapacitat
d’aplicar la reincidència».
Per tant, dona tot el suport a aquesta iniciativa, al contingut i a la declaració
institucional i hi votarà a favor.

El Sr. VALLS, davant d’un tema prioritari per a la ciutat com la seguretat, que ha estat
el  gran  tema  d’aquesta  sessió,  pensa  que  és  important  que  tots  els  partits  polítics
actuïn, si és possible, de manera coordinada.
Diu que un primer pas perquè tots vagin en la mateixa via és estar presents on es
dona la informació rellevant.  Aprecia que el  tinent d’alcalde,  el  Sr.  Batlle,  quan hi  ha
problemes a la ciutat els informi.
Anuncia que se sumarà, doncs, a aquesta declaració institucional perquè fomenta la
presència de tots els grups a converses on poden ser útils per a la ciutat, a més de
fomentar la transparència institucional i proposa dues mesures que ajuden a millorar
la seguretat dels ciutadans. Considera que és una bona iniciativa que fomenta el
debat constructiu entre els membres d’aquesta Comissió de manera continuada en el
temps.
En tot cas, manifesta que no tan sols és important prendre decisions, sinó també
saber  si  s’estan  realitzant  les  obligacions  que  les  diferents  entitats  es  van
comprometre a  fer.  Es  pregunta què se sap dels  300 agents  dels  Mossos d’Esquadra
que  el  Departament  d’Interior  es  va  comprometre  a  desplegar  a  la  ciutat  a  la  Junta
Local  de  Seguretat  celebrada  el  mes  de  juliol  o  en  quin  punt  es  troba  l’Oficina  de
Denúncies Conjuntes ubicada al centre de la ciutat, que també es va presentar en
aquella Junta. Aclareix que són alguns temes, però que hi ha altres exemples que
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permetrien avançar. Finalment, demana que no sigui un tema de confrontació política
o ideològica en aquesta Comissió o en el Ple.
Així doncs, hi votarà a favor.

El Sr. BATLLE manifesta que el govern també hi votarà a favor. Agraeix la seva
presentació al Sr. Martí Galbis i creu que tots plegats poden fer una bona feina, com
ja  s’està  fent.  Comenta  que  des  del  primer  moment  estan  integrats  en  aquest  pla
estratègic i que hi ha representants continus del sector de la seguretat i la prevenció.
Proposa,  fins  i  tot,  que  aquesta  integració  vagi  acompanyada  també  d’una
coordinació del posicionament del conjunt de la ciutat de Barcelona, és a dir, que
quan  hagin  d’assistir  a  aquestes  sessions  possiblement  seria  convenient  que
prèviament poguessin comentar el tema perquè hi hagués una veu uniforme –que no
vol  dir  única–  de  la  ciutat  de  Barcelona.  Per  tant,  conclou  que  aquest  tema  es  tira
endavant.
Constata que els temes que es plantegen a la proposta són temes que formen part de
l’agenda  pràctica  que  s’està  duent  a  terme.  Aclareix  al  Sr.  Sierra  que  a  la  sessió  no
s’estan  fent  només  declaracions,  sinó  que  s’estan  portant  temes  pràctics.  Recorda
que en el punt en què parlaven del tema dels narcopisos o dels centres de venda i
distribució  de  droga  ja  explicava  les  actuacions  concretes  que  s’havien  dut  a  terme.
Indica que, a més, les propostes que es feien eren propostes d’aplicació pràctica en el
curt i en el mitjà termini.
Pel que fa al tema de la possible modificació del Codi penal per lluitar contra la
reiteració  delictiva,  manifesta  que  el  govern  s’hi  ha  posat  i  que  ha  fet  molta  feina.
Comenta que el dia anterior mateix, a la reunió que va tenir amb el secretari d’Estat,
va constatar que és una preocupació que també afecta el conjunt de les grans ciutats
espanyoles.  Afegeix  que  també  s’ha  vist  amb  la  jutgessa  degana  i  amb  els  diferents
operadors de la judicatura i de la fiscalia la setmana anterior. Explica que primer el
Cap de la Guàrdia Urbana i després ell mateix van tenir converses amb la jutgessa
degana precisament per explicar-li els termes en què hi ha la proposició per part dels
Serveis  Jurídics  de  la  tinència  d’alcaldia  de  la  modificació  d’aquest  Codi  penal  que el
dia anterior es va presentar.
Per tant, creu que aquest és un tema important, que està orientat. Diu que tremola
quan  un  ministre  de  l’Interior  o  de  Justícia  diu  que  volen  fer  «una modificación de
alcance del Código penal».  Aclareix  que  del  que  es  parla  aquí  són  d’operacions  de
cirurgia fina, és a dir, que no cal fer un abordatge del Codi penal, que sempre té una
vocació de pervivència. Comenta que és un codi relativament jove, de l’any 1995, i  li
sembla que va per la modificació número 30. Creu que això tampoc no és bo i que la
legislació  ha  de  tenir  una  projecció  de  futur  i  no  pot  estar  modificada  a  l’atzar  dels
esdeveniments concrets que es puguin fer. En canvi, en aquest cas concret, diu que se
sap que el Codi penal té una insuficiència clara i que la interpretació jurisprudencial
que  s’ha  fet  dels  delictes  lleus  i  el  tema  de  la  seva  reincidència  obliguen  a  aquesta
modificació, cosa en la qual coincideixen la judicatura, la fiscalia i el legislador.
Comenta que això no s’ha pogut fer perquè hi ha hagut un govern en funcions durant
molts mesos, cosa que impedeix que es pugui fer una llei orgànica, però espera que
això es pugui fer.
Indica  que  hi  ha  aquest  marc  de  debat  de  relació  amb  el  Departament  d’Interior.
Contestant al Sr. Valls, explica que els 300 agents a què es va comprometre el
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conseller  Buch  estan  desplegats  a  Barcelona,  i  diu  que  es  veu  l’eficàcia  de  la  seva
presència i la seva acció. Comenta que aquest és un tema que en el marc de les taules
sectorials  que  hi  pugui  haver  o  en  el  marc  de  la  Junta  Local  de  Seguretat  s’anirà
analitzant, igual que la funció fiscalitzadora que fa aquesta Comissió.
Per tant, agraeix la proposta i manifesta novament la seva voluntat de votar-hi a favor.

El Sr. MARTÍ GALBIS agraeix a tots els grups el suport en aquesta iniciativa. Diu que
potser no sempre el millor és la unanimitat, però sí que pensa que està bé anar
alineats. Recorda que estan debatent sobre la primera preocupació dels ciutadans de
Barcelona, que és la inseguretat. Per tant, creu que això els exigeix un plus de
responsabilitats i de coincidència amb els objectius estratègics.
Aclareix al Sr. Coronas que el text el que demana és que es revisi el Codi penal amb
referència a la multireincidència i que no concreta en quina línia ni amb quin
reforçament de penes, sinó simplement que s’estudiï i que s’elevi la necessitat, que és
el que va fer el tinent d’alcalde amb el secretari d’Estat.
Torna a agrair els suports i  espera que el Departament d’Interior reculli  el  guant que
tots els grups municipals puguin formar part d’aquest seguiment de la implementació
del pla «Barcelona, Ciutat Segura».

El Sr. BOU reitera que comptin amb el Grup Popular i el suport de tots els grups per
poder col·laborar en aquesta línia, que és per sobre de tot transversal.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.

APROVADA

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/585)  Que el  govern municipal  convoqui  la  comissió  tècnica  per  tal  d’avaluar
els llocs de treball incorporats dins la Relació de Llocs de treball (RLT).

El Sr. CORONAS comenta que el 21 de desembre de 2018 al Plenari es va aprovar la
relació de llocs de treball inicial i es van validar els acords signats amb els sindicats.
Creu  que  va  ser  un  pas  important  perquè  es  venia  d’una  sentència  contra  el  SOM  i
calia  posar  ordre.  Destaca  que l’RLT  és  una gran oportunitat  per  posar  ordre  i  posar
en  valor  els  treballadors  de  l’Ajuntament,  per  parlar  de  com  es  pot  fer  que
promocionin tant  verticalment com horitzontalment dintre de l’Ajuntament,  és  a  dir,
que  és  una  magnífica  oportunitat  d’endreçar  tot  el  personal  de  l’Ajuntament,
l’estructura, de fer-la flexible, moderna i que hi hagi realment un canvi de paradigma
que probablement abans no es podia per limitació del mateix SOM.
Diu que,  pel  que sap,  de moment no s’ha començat  el  procés de valoració dels  llocs
de treball,  de  manera  que el  més  calent  és  a  l’aigüera  i  el  calendari  se’ls  comença a
menjar; que no hi ha un pla de mobilitat i que, en tot cas, la mobilitat es fa amb una

 



CCM 2/20 Presidencia 67/82

certa opacitat o arbitrarietat a parer seu; que es fan canvis de lloc i de
dimensionament  sense  negociar  amb  les  forces  sindicals;  que  s’utilitzen  plusos  amb
una certa opacitat i que no tothom hi té accés; que el dimensionament dels serveis
sovint no respon a les veritables necessitats, ja que d’un mateix servei es cobreix per
a categories diferents en districtes diferents; que no hi ha una ordenació clara i
transparent de la plantilla, cosa que també crea desmotivació i frustració personal
davant  de  l’arbitrarietat  que  emmarca  la  carrera  professional;  que  les
externalitzacions continuen a l’ordre del dia i que, d’altra banda, quan s’internalitzen
no hi ha uns criteris clars de què s’ha d’internalitzar i què no, cosa que també genera
algunes  disfuncions  amb  d’altres  serveis  municipals,  i  que  alguns  organismes
autònoms fan modificacions arbitràries de l’RLT i sense negociar amb la part sindical.
Comenta  que  s’han  intentat  crear  nous  llocs  singularitzats  i  convocar  concursos  per
cobrir-los tant a l’Agència de Salut Pública de Barcelona com a l’Institut Municipal de
l’Habitatge  o  a  l’Institut  Municipal  d’Urbanisme.  Destaca  que,  en  definitiva,  això
denota un cert desordre en la gestió dels recursos humans, perquè dona la sensació
que des de cada gerència es tenen criteris diferents.
Per això demana que el govern municipal convoqui la comissió tècnica per avaluar els
llocs de treball incorporats a l’RLT.

La Sra. BALLARÍN accepta el prec, tot i que moltes de les consideracions que ha fet
sobre  com  està  la  carrera  professional  i  els  recursos  humans  de  l’Ajuntament  és
evident que no les pot compartir.
Creu que estan treballant d’una manera molt activa juntament amb els sindicats i tots
els treballadors i treballadores per fer una administració del segle XXI, que estigui a
l’altura del que necessita la ciutadania de Barcelona i amb un diàleg permanent, com
totes  les  modificacions  de  l’RLT  que  passen  per  aquesta  Comissió,  que  sempre  han
passat abans per la mesa general.
Per tant, indica que les consideracions del Sr. Coronas no les pot acceptar de cap de
les maneres.
Tanmateix, respecte concretament al prec que planteja ERC, reconeix que,
efectivament, el 21 de desembre es va aprovar la relació inicial de llocs de treball, que
es va publicar el 21 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2019, de manera que
aquella  va  ser  l’aprovació  inicial.  Diu  que  per  passar  a  l’aprovació  definitiva  hi  ha
d’haver la valoració dels llocs de treball i explica que justament estan en aquesta fase
intermèdia, entre l’aprovació inicial i la definitiva de la relació de llocs de treball, que
s’ha de constituir.
Comenta que estava previst que al febrer del 2019 es constituís una comissió de
valoració de llocs de treball i que efectivament no va ser així perquè el 2019 va ser un
any  complicat  des  de  molts  punts  de  vista,  ja  que,  d’una  banda,  es  va  optar  per  fer
l’RLT, a més de la casa central,  a tota la resta d’ens municipals; hi va haver eleccions
sindicals; després hi va haver eleccions municipals, i s’ha anat endarrerint.
Dit això, indica que l’11 de febrer ja es va constituir en el marc de la mesa general de
negociació  aquesta  comissió  de  valoració  de  llocs  de  treball  de  l’Ajuntament  de
Barcelona. En aquest sentit, entén que amb aquesta constitució estan donant
resposta al prec, que demanava que es continués avançant per aquesta línia. Creu
que no val la pena, però simplement vol insistir que aquesta comissió és un òrgan
paritari  i  que  hi  ha  12  membres,  6  escollits  entre  els  representants  sindicals  –2  de
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Comissions Obreres,  2  d’UGT,  1  de CGT i  1  del  CSIF.  Afegeix  que també pot  haver-hi
assessors per cadascun dels sindicats i que hi ha 6 representants per part de
l’Administració.  Diu  que  la  previsió  és  que  tingui  una  durada  de  24  mesos.  Comenta
que és una tasca difícil, però apunta que ja està perfectament estructurada en 8 fases
com anirà tota aquesta avaluació.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/617) Que el Govern Municipal iniciï de manera immediata una campanya que
posi el focus en donar a conèixer i fer complir les normes de seguretat viària de tal
manera que els vehicles de mobilitat personal no circulin per les voreres i posin en
risc la seguretat dels vianants. Que també impulsi una campanya sancionadora que
sigui prioritària per la Guàrdia Urbana i que duri, com a mínim un any, i que vagi
acompanyada  d’una  campanya  comunicativa  que  expliqui  les  normes  vigents.  I  que
els ingressos fruit d’aquestes sancions es destinin a fer inversions de millora a la xarxa
de carrils bici, així com la implementació de mesures que millorin la seguretat viària
de la ciutat.

La Sra. VILA recorda que en la sessió han parlat del Pla de seguretat viària, que és un
instrument que entén que és per al mitjà termini, i diu que ara presenta un prec per
dotar-se  d’un  instrument  que  sigui  per  al  curt  termini,  que  tingui  uns  efectes
immediats, perquè el seu Grup creu que cal una actuació immediata.
Comenta que gairebé hi ha una situació d’emergència, atès que hi ha un clam popular
que demana que s’actuï a les voreres per la indisciplina viària que s’hi produeix.
Reconeix que no tan sols són els vehicles de mobilitat personal, que també hi ha
altres vehicles que posen en risc la seguretat dels vianants, però destaca que els
vehicles de mobilitat personal són un fenomen que és nou i, per tant, entén que cal
donar a conèixer la norma, que cal fer-la complir i que s’han d’encoratjar tots plegats
per tal que els vianants de la ciutat puguin caminar-hi tranquil·lament.
Per això presenta aquest prec, que demana que hi hagi una campanya específica
immediata sobre els vehicles de mobilitat personal perquè no circulin per les voreres i
posin en risc  els  vianants.  També demana que,  a  banda d’informar,  amb el  temps hi
hagi una campanya sancionadora i que la Guàrdia Urbana ho tingui com a prioritat
almenys en una temporada acotada de temps per tal que la gent conegui i reconegui
la normativa vigent.
Finalment,  també  proposa  que,  fruit  d’aquestes  sancions,  es  puguin  revertir  els
ingressos en la millora de la xarxa de carrils bici de la ciutat o fins i tot en les mesures
que recull el mateix Pla de seguretat viària amb millores per a la seguretat viària a la
ciutat.

El Sr. BATLLE recull el prec, tot i que hi ha una part del prec que no la pot acceptar
perquè és el tema del principi de caixa única, de manera que la destinació de les
sancions és un tema que haurien de discutir en una altra taula i en un altre marc, com
ara  el  marc  d’una  ordenança  respecte  a  taxes  i  que  ja  es  veuria  si  això  es  podria
complementar.
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Diu que entén perfectament l’esperit i que comparteix la resta de l’exposició, tot i que
pensa que moltes  d’aquestes  mesures  ja  estan incloses  en el  Pla  de seguretat  viària,
encara que, com diu la Sra. Vila, hi ha coses que s’han d’implantar en el curt termini.
Explica que aquest mes de febrer ja s’ha reimprès la campanya «Ciutat de vianants» i
que es potencia la  informació per ordenar l’estacionament de motos i  minimitzar-ne
l’ocupació. Indica que la campanya de ciutat comptarà amb una actuació específica al
barri  de Gràcia,  que és possiblement el  barri  que ho pateix  més fortament,  on s’han
detectat més de 2.000 motos que estacionen de manera incorrecta. Apunta que per
aquest motiu es farà una intervenció intensiva en aquest espai que tindrà una durada
d’un any i mig, però que comença des d’ara mateix. Comenta que la campanya consta
de  3  fases:  una  primera  fase  d’informació,  una  fase  d’avisos  i  una  tercera  fase  de
sanció.
En relació amb les actuacions recollides al Pla de seguretat viària, que la voluntat és
que es puguin implementar en el termini més breu possible, explica que hi ha el pla
de  difondre  de  manera  clara  les  ordenances  municipals,  amb  l’objectiu  de  posar  a
l’abast  de  les  persones  i  usuaris  de  bicicletes  i  vehicles  de  mobilitat  personal  les
principals normes de circulació que han de regular la mobilitat a la ciutat.
Afegeix que una altra mesura són també campanyes informatives i comunicatives, i
dues accions que estan molt relacionades amb el prec que Junts per Catalunya fa:
campanyes de sensibilització a favor de la seguretat dels vianants, que és l’usuari més
feble de la via pública, i campanyes de convivència de vianants, ciclistes, vehicles
ciclistes, vianants patinets i patinets ciclistes.
En  l’àmbit  7  d’urbanisme,  comenta  que  la  mesura  d’aparcament  de  motos,  que  té
com a objectiu la millora de la convivència entre els diferents usuaris de la via, pretén
elaborar  i  aplicar  el  Pla  d’aparcaments  de  motos,  en  què  l’objectiu  principal  és
alliberar espai públic, tot traient les motos de les voreres i baixant-les als pàrquings o
als espais que estiguin expressament habilitats per a això.
Diu que hi ha xifres que mostren que, evidentment, se segueix actuant: per exemple,
el nombre de vehicles de dues rodes retirats per la grua de les voreres per mal
estacionament  l’any  anterior  va  ser  de  17.813,  que  no  és  una  quantitat  menor
–5.358 ciclomotors  i  12.455  motocicletes.  Es  compromet  a  anar  informant  de
l’evolució d’aquesta campanya.
Agraeix el prec i li sembla que queda clar per què una part del prec no la pot atendre.

La Sra. VILA agraeix l’acceptació del prec i s’emplaça a poder votar al debat de veure
de quina manera aquestes sancions poden ser no tan sols percebudes com a
capacitat o voluntat recaptatòria purament per part de l’Ajuntament i es pot convertir
en una oportunitat perquè la ciutadania vegi que es pot revertir en la mateixa
infraestructura que es destina perquè hi hagi més seguretat viària a la ciutat.

ES DONA PER TRACTAT

14. – (M1923/616)  Que  el  Govern  Municipal  prioritzi  dins  les  seves  línies  d’actuació
potenciar  l’increment  de  la  incorporació  de  dones  a  la  plantilla  de  Bomber/SPEIS  de
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  per  fer-ho  incrementi  els  recursos  existents  per  a
campanyes de sensibilització adreçades a l’educació secundària i post obligatòria i a la
població en edat laboral, per tal que augmenti la representativitat i la visibilitat de les

 



CCM 2/20 Presidencia 70/82

dones en el col·lectiu de Bombers de la ciutat.

El Sr. MARTÍ GALBIS diu que aquest prec és molt clar i concís. Considera que hi ha un
greu dèficit de presència de professionals de les emergències de bomberes, en
concret al servei dels SPEIS. Apunta que, segons dades oficials, hi ha 6 bomberes i 2
bomberes  en  pràctiques,  que  fa  poc  van  poder  acompanyar  en  l’acte  de  rebuda  de
presentació d’aquesta promoció de nous bombers i bomberes en pràctiques.
Troba evident que és una situació francament molt millorable. Reconeix que hi ha un
objectiu  compartit  a  tots  els  nivells  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  començant  pel
govern  i  per  totes  les  eines  transversals,  especialment  el  segon  Pla  d’igualtat
d’oportunitats  entre  dones  i  homes  de  l’Ajuntament,  en  què  ja  hi  ha  dues  mesures
concretes, la 8 i la 9, que incideixen en la necessitat de potenciar la incorporació de
dones al servei d’emergències.
Comenta  que  s’han  fet  i  s’estan  fent  accions  entre  la  Gerència  de  Seguretat  i
Barcelona Activa com la campanya «Bombera, per què no?». Indica que hi ha
presència institucional de l’Ajuntament al Saló de l’Ensenyament. Conclou, doncs, que
hi ha un conjunt d’accions que tiren endavant l’Ajuntament i el govern municipal que
no vol amagar, sinó que vol posar en valor.
Apunta que això va en paral·lel a altres accions institucionals, com la campanya que
ha  fet  el  Departament  d’Interior  de  la  Generalitat,  que  es  diu  «Fem  equip»,  de
Bombers  de  la  Generalitat,  també  amb  el  mateix  objectiu  no  tan  sols  d’incorporar
dones al cos, sinó que, un cop estan dins del cos, puguin ser visibles.
Per tant, conclou que tot això s’està fent i que s’està invertint i sembrant, però troba
evident que els resultats són molt pobres actualment.
Diu  que  l’única  cosa  que  pretén  aquest  prec  és  demanar  al  govern  que  hi  hagi  un
increment dels recursos existents per a campanyes de sensibilització adreçades a
educació secundària i postobligatòria i a la població en edat laboral per tal que
augmenti la representativitat i la visibilitat de les dones en el col·lectiu de bombers de
la ciutat.

El Sr. BATLLE accepta el prec. Creu que cal trencar amb la idea que el bomber és un
ofici d’homes i que, per tant, calen estratègies per promoure l’accés femení als cossos
de salvament i incendis.
Comenta  que  en  la  darrera  convocatòria  s’ha  augmentat  un  31%  el  nombre  de  les
dones aspirants a formar part del cos. Apunta que avui dia el nombre de dones en el
Cos de Bombers és del 2%, de manera que queda claríssim que hi ha un amplíssim
camí per recórrer.
Explica que s’han eliminat requisits de participació de les persones aspirants, com s’ha
fet  amb  la  Guàrdia  Urbana,  en  què  han  desaparegut  temes  com  l’alçada  mínima.
Indica  que  s’han  fet  accions  conjuntes  de  sensibilització.  Comenta  que  hi  ha  una
campanya que es diu «Bombera, per què no?». Afegeix que també es fa en el camp
de  la  Guàrdia  Urbana,  però  també  d’una  manera  molt  específica  en  el  camp  dels
bombers.
Assenyala  que  en  el  Pla  d’igualtat  d’oportunitats  entre  dones  i  homes  d’aquest
mandat, entre les accions previstes, hi ha incentivar la incorporació de dones amb
caràcter específic en els processos selectius de la Guàrdia Urbana i dels Serveis de
Prevenció i Extinció d’Incendis.
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Explica  que  l’any  anterior  es  van  fer  dues  jornades  de  les  dones  bomberes:  el  5  de
març, aprofitant la Diada del Cos de Bombers, i  entre l’11 i el 13 de novembre, es va
poder reunir també amb les representants de la 16a edició de la trobada de la
Comissió  de  Dones  en  Serveis  d’Extinció  d’Incendis  i  Salvament  de  l’Associació
Internacional, que és una associació que agrupa bomberes de tot Europa.
Reconeix  que  queda  molt  camí  per  recórrer.  Anuncia  que  s’organitzaran  xerrades
informatives dirigides especialment a dones, que es repartiran 19.000 flyers en els
punts d’informació i atenció a les dones (els PIAD), a les oficines d’atenció al ciutadà i
a 93 centres esportius i gimnasos. Li sembla que és una bona política d’anar a llocs on
hi ha dones que fan una opció per estar en una bona forma física per tal que puguin
tenir l’incentiu de poder-se presentar a les oposicions. Afegeix que també es farà a les
biblioteques  i  als  centres  cívics,  en  els  punts  d’atenció  juvenil  i  properament  en  el
marc del Saló de l’Ensenyament. Explica que les poques bomberes que hi ha seran al
Saló de l’Ensenyament.  A més,  comenta que, amb motiu del  Dia Internacional  de les
Dones, es farà una jornada de seguretat i emergències amb perspectiva de gènere.
Informa que en aquests moments hi ha 606 bombers operatius, dels quals només
19 són dones. Conclou que hi ha un camí per recórrer important.

El Sr.  MARTÍ GALBIS agraeix l’acceptació del  prec.  Diu que s’ha oblidat de dir  que no
tan  sols  està  parlant  d’agents  bomberes,  sinó  que  també  hi  ha  tècniques  auxiliars
sanitàries  que  ofereixen  els  seus  serveis  dins  del  servei  d’emergències,  en  què,  tot  i
que hi ha més dones, proporcionalment encara estan per sota.
Reitera, doncs, l’acceptació i els esforços que s’hi destinaran en el futur.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/609)  Que  el  Govern  municipal  precedeixi  a  la  creació  de  l’Oficina
d’Assumptes  Gitanos  per  a  la  defensa  dels  drets,  les  llibertats  i  la  cultura  gitana  a
Barcelona.

El Sr. SIERRA és conscient que no era al Sr. Serra a qui anava destinat aquest prec,
però diu que l’hi formularà com a govern i espera que es dignin a acceptar-lo.
Demana que el  govern municipal  creï  l’Oficina d’Assumptes Gitanos per  a  la  defensa
dels drets, les llibertats i la cultura del poble gitano a Barcelona.

El Sr. SERRA agraeix el prec al Sr. Sierra. Recorda que en el mandat anterior ja era a
l’equip  de  govern  i  li  consta  la  preocupació  del  regidor  de  Ciutadans  pel  tema  del
poble gitano i la feina que havia fet en el marc del Consell Municipal del Poble Gitano.
Comenta que el president del Consell Municipal del Poble Gitano, que és el regidor
Rabassa, no pot ser a la sessió per una qüestió personal mèdica, de manera que
respondrà ell.
Explica  que  les  qüestions  relatives  al  poble  gitano  es  treballen  amb  l’òrgan  de
referència,  que  és  el  Consell  Municipal  del  Poble  Gitano,  en  què  s’acorden  totes  les
polítiques  d’actuació,  i  amb  la  Taula  d’Entitats  de  l’Oficina  per  la  No  Discriminació,
que compta amb dues entitats gitanes que participen de manera molt activa en la
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lluita  contra  l’antigitanisme  –la  Fundació  Secretariado  Gitano  i  la  Unión  Romaní–,
però també de forma transversal als diferents serveis, com ara els serveis d’ocupació.
Comenta que a Barcelona Activa hi ha grups, itineraris i ofertes adaptades per a la
cerca de feina especialitzada que requereix la població gitana i també el Consorci
d’Educació,  des  d’on s’han desplegat  10  promotors  escolars  a  la  ciutat  que ajuden a
reduir l’absentisme, millorar l’èxit escolar i promoure la cultura i la història del poble
gitano.
Diu que podria parlar també de l’Oficina d’Afers Religiosos, en què també es treballa
amb les entitats religioses que integren el poble gitano, i de moltes altres mesures
transversals.
Demana al Sr. Sierra que, si Ciutadans identifica alguna necessitat del poble gitano
que no estigui sent atesa, ho digui al govern, que mirarà de quina manera es pot
desenvolupar un nou servei, una oficina o el que calgui per atendre aquesta
necessitat.
Creu  que  s’estan  treballant  les  necessitats  del  poble  gitano,  però  que  s’està  fent  de
forma transversal.
I per això d’entrada no pot acceptar el prec.

El Sr. SIERRA dona les gràcies per la resposta al Sr. Serra. Pensa que la qüestió és molt
senzilla.
Diu que, efectivament, hi ha una necessitat que no està coberta. Comenta que el
Sr. Serra s’ha oblidat d’una fita que va ser el més rellevant que es va fer en el mandat
anterior, que és la incorporació en els plans d’estudi de l’estudi de la cultura sobre el
poble gitano, de la lluita i el combat sobre l’antigitanisme.
Reconeix que hi ha un consell, però també un consens sobre el fet que, tot i que el
poble gitano sí que està representat, aquest consell no dona resposta a les
necessitats del poble gitano, a part d’organitzar el 8 d’abril i dues o tres coses més.
Demana,  doncs,  una  figura  que  sigui  part  del  mateix  poble  gitano  en  què  s’aglutinin
els temes transversals sobre educació, cultura, la no discriminació, el combat en
concret  de  l’antigitanisme.  Constata  que  el  que  es  fa  actualment  és  complir  una
promesa electoral com la que va fer el govern municipal, concretament el Sr.
Collboni, a la principal associació que aglutina la major part dels gitanos de Catalunya,
que és la FAGIC. Reitera que es va fer la promesa electoral de tenir un responsable
gitano i una oficina en què es portin tots aquests temes.
Diu que no caldria que disposés de gaires recursos ni d’un espai físic diferent del que
pugui  tenir  a  l’Oficina per  la  No Discriminació,  per  exemple,  que s’ha ampliat  fa  poc.
Però diu que sí que el govern hauria de complir les promeses electorals i donar un
reflex a un poble que està invisibilitzat des del govern municipal.

El Sr. SERRA agraeix el to propositiu de la intervenció del regidor de Ciutadans.
Respon que el govern no tanca cap porta i anima el Sr. Sierra a poder parlar d’aquest
tipus d’iniciatives directament amb el regidor Rabassa, que és el  regidor responsable
d’aquesta  qüestió,  i  veure  en  el  marc  del  Consell  Municipal  del  Poble  Gitano  si  és
possible  o  no  la  creació  d’aquesta  oficina,  però  sempre  a  partir  de  necessitats  no
cobertes a les quals es pugui donar la resposta adequada.
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NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/599) Que el Govern Municipal elabori un mapa delictiu de la ciutat de
Barcelona que reculli tots els punts conflictius existents i que sigui revisat
trimestralment.

El  Sr.  BOU  demana  l’elaboració  d’un  mapa  de  la  ciutat  per  indicar  els  punts  de  més
inseguretat i conflicte, tant perquè tenen un índex de victimització més elevat que la
resta com perquè hi ha més delictes, més venda de drogues o problemes greus de
convivència.
Indica  que  la  intenció  és  que  a  partir  d’aquest  retrat  de  la  ciutat  dels  10  districtes  i
73 barris es puguin fer les propostes més oportunes en cada cas, així com un
seguiment dels problemes i la seva solució. Afegeix que, igualment, amb aquest mapa
es podria analitzar i revisar cada 3 mesos per tal de comparar-los i evitar que les
problemàtiques  es  traslladin  a  altres  zones,  fins  i  tot  que  s’estudiï  la  possibilitat
d’incorporar-ho en el Pla de seguretat local.

El Sr. BATLLE lamenta que en aquest cas no pot acceptar el prec, tot i que entén la
voluntat del Sr. Bou de col·laboració, cosa que li agraeix. Destaca en aquests temes i
en els de seguretat la lleialtat institucional i les aportacions del regidor del PP, que
sempre són positives.
Aclareix, però, que aquesta informació que demana el prec ja la tenen a nivell
operatiu.  Indica  que  tant  la  Guàrdia  Urbana  com  els  Mossos  d’Esquadra  tenen  els
seus  sistemes  d’informació  i  mapatge  per  poder  abordar  les  problemàtiques
d’inseguretat o incivisme a la ciutat.
Entén  que  és  una  informació  que  no  s’ha  d’extrapolar  en  l’àmbit  públic,  i  menys  en
l’àmbit  polític,  on pot  arribar  a  ser  de tot  menys operativa.  Pensa que,  per  exemple,
seria  susceptible  d’estigmatitzar  zones  de  la  ciutat,  cosa  que  no  ajudaria  gens  ni  a
normalitzar la situació ni a complir amb un dels objectius de l’acord de govern, que és
treballar de manera efectiva per tendir a organitzar els nivells de seguretat i de
convivència dels 73 barris de Barcelona.
Demana que es deixi que els professionals de la seguretat utilitzin informació de la
manera que considerin més adient per poder complir amb els objectius polítics, que
aquests sí que els defineixen i marquen plegats des dels espais com aquesta mateixa
Comissió.
Repeteix que agraeix la voluntat del Sr. Bou i les seves aportacions, però reitera que
en  aquest  cas  concret  pensa  que  aquestes  dades  s’han  de  mantenir  en  el  nivell
operatiu.

El Sr. BOU diu que ja es pensava que ja tenien aquesta informació i afegeix que
s’esperava  aquesta  resposta,  perquè  sí  que  hi  ha  una  sèrie  de  qüestions  a  tenir  en
compte.
Aclareix que ha fet aquest prec perquè ho tenia preparat i volia saber alguna cosa que
ja  té,  però  que  s’ho  esperava  perquè  hi  ha  qüestions  que  cal  tenir  en  compte,
sobretot l’operativitat, que és molt important.
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Està  d’acord amb el  fet  que aquesta  informació  ha d’estar  on ha d’estar  i  que no es
pot fer servir de segons quina manera, però diu que es queda tranquil sabent que ja
la tenen, que és el que pretenia.

NO ACCEPTAT

17. – (M1923/600)  Instar  el  Govern  Municipal  a  que  el  Comitè  d’Ètica,  en  el  termini  de  2
mesos, presenti, en Comissió o Plenari, previ Informe de la Comissió de Govern la
memòria anual de la seva activitat corresponent a l’exercici 2018 i 2019.

El Sr. BOU recorda que el Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona va ser
aprovat en el Ple del mes de juny de 2017. Comenta que va ser un codi que es va fer
amb el consens majoritari dels grups polítics de l’Ajuntament i va suposar una novetat
important per al consistori.
Afegeix que aquest codi recull els valors i els principis ètics d’un bon govern, que han
d’informar  de  totes  les  actuacions  municipals  i  que  regulen  les  normes  de  conducta
que han d’observar les persones a les quals es dirigeixen, que són majoritàriament els
membres d’aquest Ajuntament.
Explica que aquest codi  recull  en el  seu article 16 les funcions del  Comitè d’Ètica i,  a
més de difondre el Codi ètic, el fet d’elaborar una memòria anual de l’activitat i elevar-
la per presentar-la al Consell Municipal en ple o en comissió, previ informe a la
Comissió de Govern.
Per això sol·licita que en la propera comissió o ple es presenti la memòria anual de la
seva activitat corresponent als exercicis 2018 i 2019, que estan pendents de
realització.

La Sra.  BONET comenta que el  Comitè d’Ètica de l’Ajuntament és l’òrgan de garantia
encarregat  d’orientar  les  consultes,  les  queixes  i  les  reclamacions  que  es  puguin
suscitar entorn de l’aplicació del Codi ètic a què el  Sr.  Bou es referia,  però també de
formular recomanacions sobre els incompliments del mateix codi o vetllar pel seu
compliment i  difusió.  Conclou que, en definitiva,  aquest Comitè d’Ètica és la màxima
autoritat municipal en matèria d’ètica pública.
Indica que és un comitè de naturalesa col·legiada, que té una composició paritària i
està integrat per un màxim de 5 persones entre professionals de prestigi reconegut
en l’àmbit de la defensa de l’ètica i la integritat públiques, que són tots ells externs a
l’organització o a l’Ajuntament.
Explica que els membres van ser proposats per tots els grups municipals i elegits
mitjançant  un  acord  adoptat  al  Plenari  de  l’Ajuntament  i  nomenats  per  decret
d’alcaldia  el  17  de  maig  del  2018,  per  tant,  en  una  data  posterior  a  l’aprovació  del
Codi ètic.
Comenta  que  el  reglament  intern  de  funcionament  del  Comitè  d’Ètica  va  venir  a
continuació i va ser el següent pas. Indica que aquest es va publicar el 25 de febrer
del 2019 i completa la regulació sobre el funcionament intern i la dinàmica del mateix
comitè.
Aclareix  que  això  ho  diu  perquè  amb  l’aprovació  d’aquest  reglament  intern  es  va
produir l’entrada en funcionament efectiu del Comitè d’Ètica, que evidentment havia
estat  nomenat  abans,  però  que,  a  falta  d’aquest  reglament  intern,  no  havia  operat
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amb la mateixa velocitat amb què ho ha fet després perquè no tenia un procediment
intern del tot establert amb tot el seu detall.
En tot cas, indica que des del 25 de febrer del 2019 això ja és així i que, per tant, des
d’aleshores  s’han  celebrat  15  sessions  de  treball:  3  el  2018,  11  el  2019  i  1  el  2020.
Especifica  que  l’última  va  ser  el  20  de  gener  d’enguany,  en  què  el  comitè  va
comunicar la previsió de poder disposar de la memòria de la seva activitat per al
període 2018-2019 i de disposar-la per al mes d’abril del 2020.
Per tant, d’acord amb aquesta previsió i ara que ja fa un any des de l’entrada en vigor
d’aquest  reglament  intern  de  funcionament,  anuncia  que  aquesta  memòria,  que  es
facilitarà a aquesta Comissió i al Plenari, inclourà la descripció dels informes i
recomanacions, que han estat traslladats a les persones implicades i als òrgans
competents.
Aprofita  per  comentar  que  també  s’està  treballant  perquè  en  els  propers  mesos  la
informació  de  l’activitat  que  sigui  susceptible  de  publicació  estigui  també  disponible
al
Portal de Transparència de l’Ajuntament.

El Sr. BOU pregunta si ha entès bé que serà a l’abril del 2020.

La Sra. BONET li confirma que a la reunió del gener es va decidir que el tindrien per a
l’abril.  Diu  que  tan  aviat  com  el  tinguin  el  posaran  a  disposició  d’aquesta  Comissió  i
del Plenari.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

18. – (M1923/613) Instar el Govern municipal a encarregar una auditoria tècnica externa
sobre  el  cost  del  serveis  d’assessorament  jurídic  de  l’OND  i  sobre  les  possibles
duplicitats  en  els  serveis  d’assessorament  jurídic  especialitzat  proporcionat  des  de
diferent instàncies municipals i les millors alternatives organitzatives per a eliminar-
les,  presentant  les  conclusions  d’aquest  informe  a  aquesta  Comissió  en  un  termini
màxim de tres mesos.

El Sr. VALLS recorda que en la sessió del mes d’octubre de la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció es va presentar un informe
sobre el balanç de l’Oficina per la No Discriminació en el període de gener a agost del
2019.
Comenta  que  l’informe  indicava  que  en  aquest  temps  s’havien  rebut  145  situacions
específiques  de  discriminació  i  que  a  45  d’aquestes  se’ls  havia  proporcionat  ajuda  o
assessorament  jurídic.  Apunta  que  amb  les  dades  de  l’informe  i  les  xifres  del  servei
d’assessorament  jurídic  que  presta  l’Oficina  per  la  No  Discriminació  proporcionades
per la Regidoria de Drets de Ciutadania el cost és d’aproximadament 1.300 euros per
cas  o  situació,  de  manera  que  troba  evident  que  es  tracta  d’un  servei  onerós  per  a
l’Ajuntament.
D’altra  banda,  diu  que  l’informe  explica  que  les  causes  d’aquestes  145  situacions
específiques de discriminació van ser el racisme i la xenofòbia, en un 40%;
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l’LGTBfòbia, en un 24%; la discapacitat, en un 8%; la salut, en un 6%, i el gènere, en un
4%, entre d’altres.
Indica  que,  a  més  de  l’Oficina  per  la  No  Discriminació,  l’Ajuntament  de  Barcelona
participa en una sèrie d’instàncies que presten assessorament jurídic als ciutadans i a
determinats col·lectius. Comenta que és una ajuda jurídica especialitzada en les
diferents matèries esmentades com a causes de les situacions específiques de
discriminació.  Diu  que  es  tracta,  entre  d’altres,  del  Centre  LGTBI  de  Barcelona,  del
Servei  d’Orientació  Jurídica  i  Mediadora,  del  Centre  de  Serveis  Socials,  del  Servei
d’Atenció a Immigrants,  Emigrants i  Refugiats,  dels punts d’informació i  atenció a les
dones i de la síndica de greuges de Barcelona.
Atès que hi ha indicis suficients per considerar que el cost actual del servei
d’assessorament  jurídic  de  l’OND  és  desorbitat  i  que  es  podria  estar  incorrent  en
duplicitats injustificades, en un moment en què el que més puja a Barcelona són les
diferents taxes municipals, considera que aquesta auditoria tècnica que proposa està
justificada i és necessària, ja que l’Ajuntament ha de ser eficient.

El Sr. SERRA diu que començarà llegint la declaració de la Fàtima, que és una usuària
de l’Oficina per la No Discriminació de 29 anys que va ser víctima d’una agressió per
motius  d’islamofòbia  i  va  ser  entrevistada  en  un  mitjà  de  comunicació:  «Des  d’un
principi  m’han  ofert  informació,  suport  i  atenció  jurídica  i  m’han  ajudat  a  tirar
endavant amb la denúncia. És important denunciar aquestes situacions de
discriminació perquè cal que tothom es trobi com a casa seva.»
Explica que, com la Fàtima, el 2019 es van atendre 228 persones, veïns i veïnes de la
ciutat que van patir situacions de discriminació, en una oficina que fa més de 20 anys
que funciona a la ciutat de Barcelona.
Vol  pensar  que  el  prec  de  Barcelona  pel  Canvi  parteix  d’algun  error  o  d’alguna
confusió,  perquè  la  feina  d’aquest  servei  no  és  tan  sols  l’assessorament  jurídic,  sinó
que també fan moltes altres actuacions i arriben a fer accions judicials amb litigi
estratègic en els casos més greus, que acaben moltes vegades amb sentències
condemnatòries, que són sentències importants per reparar no només la situació de
la mateixa persona que ha patit discriminació, sinó per llançar missatges de prevenció
general. Afegeix que també efectuen informes jurídics, notes jurídiques i fan formació
a diferents ciutadans i a personal de l’Ajuntament de Barcelona.
Pregunta  al  Sr.  Valls  quin  preu  creu  que  té  la  reparació  de  la  integritat  moral  d’una
persona que ha patit discriminació o un atac físic, com el Diego, un veí de Barcelona
que va patir un cop de puny a la cara, amb 4 punts a la cella. Creu que entrar en el
debat de l’eficiència quan es parla de vulneració de drets no és un bon camí.
En tot cas, pel que fa als diferents serveis que existeixen a Barcelona, diu que si al
Sr. Valls li preocupa que hi hagi duplicitat li pot explicar que no, ja que, per exemple,
la síndica no es dedica a fer atenció a la discriminació; el Servei d’Atenció a Persones
Immigrades tampoc no fa atenció a la discriminació, sinó que fa atenció en
estrangeria,  i  els  serveis  d’atenció  a  la  violència  masclista  tampoc  no  fan
assessorament jurídic en discriminació, sinó per presentar denúncies per violència
masclista.
Apunta que l’endemà té una reunió no sap si amb el Sr. Valls o amb algú de Barcelona
pel Canvi justament a l’oficina per poder-li explicar tota la feina que es fa, de manera
que no li acceptarà el prec i el convida a anar a conèixer-ho.
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NO ACCEPTAT

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

19. – (M1923/586)  Quina  estratègia  té  l’actual  Govern  municipal  sobre  la  relació  a
mantenir amb el nou executiu espanyol per tal de resoldre els incompliments repetits
d’aquest amb Barcelona, així com donar resposta a les noves demandes i  necessitats
de la ciutat?

La  Sra.  ALAMANY  explica  que  el  passat  7  de  febrer  l’alcaldessa  es  va  reunir  amb  el
president Sánchez, tot i que es va assabentar de la reunió per la premsa, ja que en
cap moment l’equip de govern va convocar els  diversos grups municipals a trobar-se
prèviament  per  parlar-ne.  Per  tant,  indica  que  els  temes  que  l’alcaldessa  va  posar
sobre la taula suposa que van ser escollits només tenint en compte les intencions i les
preferències del govern municipal.
Pensa  que  quan  un  té  un  càrrec  institucional  com  el  de  l’alcaldessa  estaria  bé  que
pogués almenys escoltar la resta dels grups que en formen part, perquè tothom sap
el  que passa quan s’inicien converses de manera aïllada o de part,  o  només pensant
en els dos grups del govern. Creu que de la mateixa manera que el pressupost de
Barcelona va tirar endavant no tan sols amb els dos grups del govern, sinó amb un
consens molt ampli, no tan sols per cortesia, sinó per explorar les màximes
potencialitats que té el consistori, valia la pena trobar-se per veure quins són els
objectius o els reptes que té Barcelona amb l’agenda amb l’Estat.
Opina  que  la  llista  d’exigències  per  part  de  Barcelona  va  ser  una  mica  toveta  en  els
objectius que es van plantejar, si bé és cert que hi ha una part en què ERC creu
fermament,  que  és  la  regulació  dels  preus  del  lloguer  d’habitatge.  Comenta  que
després  n’hi  va  haver  una  segona  que  parlava  de  cocapitalitat  cultural,  que  pot
semblar una mica abstracta. Manifesta que Esquerra Republicana de Catalunya creu
que hi ha molts altres reptes com ara el tema de la Sagrera o de la reforma de Sants o
Rodalies, i pensa que Barcelona no pot esperar perquè el nou Govern espanyol faci la
necessària derogació de l’LRSAL, que ofega les finances municipals, o que modifiqui la
Llei  d’estrangeria  o  que  es  comenci  a  parlar  ja  del  finançament  de  l’Àrea
Metropolitana, una àrea singular a Europa i que ara per ara només suporten els
impostos dels ciutadans.
En tot cas, opina que calen totes aquestes inversions i tots aquests canvis perquè
Barcelona  fa  massa  temps  que  espera,  i  demana  quina  serà  l’estratègia  o  què  es
posarà sobre la taula ara que comparteixen el govern de la capital de Catalunya, però
que també són a l’executiu espanyol.

El Sr. MARTÍ GRAU diu que, a la pregunta de la Sra. Alamany sobre de quina manera i
amb quina estratègia el govern municipal engegarà les relacions amb el Govern de
l’Estat, contestaria que a poc a poc i bona lletra, que és el que li sembla més exacte.
Constata  que  els  deutes  són  molts,  com  ha  repassat  la  regidora  d’ERC,  i  que  n’hi
hauria uns quants a afegir a la llista. Troba evident que la crisi i els llargs anys de
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govern  del  Partit  Popular  a  l’Estat  han  fet  que  els  deutes  de  l’Estat  cap  a  Barcelona
s’acumulin.
Pensa, però, que probablement la millor manera d’entomar aquesta negociació és ser
molt  exigent,  amb tota l’ambició,  però sabent que s’aniran aconseguint,  graó a graó,
diferents elements que s’hauran d’anar aprofitant.
Explica que aquesta reunió marca l’inici i que va costar perquè segurament al Govern
espanyol li hauria interessat més fer una reunió de tipus més protocol·lari. Informa
que es van aconseguir tres coses que li semblen molt importants: en primer lloc, el
compromís ineludible sobre la regulació dels lloguers, en particular a Barcelona.
Comenta que el dia abans el ministre Ábalos feia declaracions en la mateixa direcció i
confirmant que a Barcelona i a les grans ciutats els ajuntaments podrien estar
habilitats per a la regulació de lloguers en les zones especialment tensionades.
Indica que la segona cosa important és un espai que no es convoca des de fa 8 o 9
anys,  que  és  la  Comissió  Bilateral  entre  el  Govern  de  l’Estat  i  l’Ajuntament,
precisament  com  l’espai  per  canalitzar  tots  aquests  deutes  històrics  que  té  l’Estat
respecte  a  la  ciutat  en  termes  d’infraestructures,  de  finançament  municipal,  de
finançament  metropolità,  de  transport  públic,  etc.  Indica  que  de  tot  això  se’n  va
parlar  i  diu  que  sembla  que  tenir  l’espai  altra  vegada  habilitat  per  discutir  i  anar
avançant en aquest àmbit segurament és una de les millors solucions que es podien
aconseguir en aquesta primera reunió.
En tercer lloc, comenta que el govern municipal volia un acord concret, que és el
Conveni de cocapitalitat cultural, que està recollit a la Carta municipal. Considera que
25 milions no són abstractes, sinó que es compten un darrere l’altre i permeten dues
coses:  millorar  el  finançament  de  l’àmbit  cultural,  que  precisament  per  la  manca  de
finançament històric i estructural del Govern de Catalunya està per sota del que
hauria d’estar, i el reconeixement de l’Estat cap a la capitalitat cultural de la ciutat.

La Sra. ALAMANY diu que, de les dues grans coses que es van parlar, Ábalos només
parla del fet que es publicaran els índexs de referència. Conclou, doncs, que el
ministre no ha garantit cap altra cosa.
Al marge d’això, demana que l’alcaldessa es reuneixi abans amb els grups. Diu que si
la Sra. Colau no vol escoltar el que han de dir els grups almenys li agradaria saber què
dirà en nom de l’Ajuntament.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/611) Quin número d’agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, a data 30 de
gener de 2020, s’ha acollit a la jubilació anticipada?

El  Sr.  SIERRA  vol  saber  quants  membres  de  la  Guàrdia  Urbana  s’han  acollit  a  la
jubilació anticipada a finals de gener.

El Sr. BATLLE informa que el 2019 s’han acollit a la jubilació anticipada 229 membres
de la Guàrdia Urbana.
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El Sr. SIERRA diu que la pregunta era molt concreta i molt senzilla, i reitera que
demanava la dada de finals de gener del 2020, no del 2019. Entén que el 2019 és una
proporció de què el Sr. Batlle deu estar assabentat.
Remarca que la pregunta és sobre el 30 o 31 de gener de 2020, quan el decret permet
als membres de la Guàrdia Urbana jubilar-se anticipadament. Li demana, doncs, que,
atès que li fa la pregunta concreta i que li ha contestat una altra cosa, li doni un segon
torn d’intervenció, per al qual es deixa temps.

El  Sr.  BATLLE  repeteix  que  el  2019  se’n  van  jubilar  229  i  diu  que  el  2020  ja  és  una
prospecció de pronòstic. Així i tot, apunta que hi hauria 89 jubilacions.

El Sr. SIERRA pregunta si aquestes 89 jubilacions són al gener.

El Sr. BATLLE respon que les xifres de gener no les té, però es compromet a demanar-
les i fer-les-hi arribar. Repeteix que té les xifres dels que es van jubilar el 31 de
desembre i de la prospecció del que passarà al llarg de 2020. Diu que també podria
complementar això amb les incorporacions que hi ha hagut, però indica que es limita
a contestar la pregunta que el Sr. Sierra ha formulat.

El Sr. SIERRA agraeix la resposta, tot i que són dades que el Sr. Batlle hauria de tenir.
Comenta que, coincidint el Sr. Batlle, coincidint el pla de la Generalitat de «Barcelona,
Ciutat Segura», coincidint exactament tots els grups municipals, el Sr. Batlle, com a
màxim responsable de la seguretat de Barcelona, perquè va ser nomenat tinent
d’alcalde  de  Seguretat  i  Prevenció,  davant  aquesta  manca  urgent  de  mitjans
assenyalada per tothom, en la situació en què els barcelonins reconeixen com a
primer i principal problema la inseguretat, estant en alerta antiterrorista 4 sobre 5,
hauria de saber amb exactitud i cada mes els guàrdies que té disponibles.
Afegeix que no tan sols això, sinó que la previsió de 89 durant el 2020 serà bastant
errònia.

El Sr. BATLLE respon que ha contestat el que el Sr. Sierra ha preguntat i que si li
agrada bé i, si no, que formuli una altra pregunta o una altra proposició.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

21. – (M1923/614) Quines mesures específiques ha pres o té la intenció de prendre
l’Ajuntament per incrementar la presència policial als barris del nord de la ciutat a les
nits? En especial, quines mesures es contemplen per aturar el tall sistemàtic de la
Meridiana?

El Sr. VALLS comenta que vol fer dues preguntes. En primer lloc, vol saber quines
mesures  específiques  ha  pres  o  té  la  intenció  de  prendre  l’Ajuntament  per
incrementar la presència policial als barris al nord de la ciutat a la nit, perquè, segons
informacions que tenen tots, a Torre Baró, per exemple, la falta d’efectius dels cossos
de  seguretat  n’impedeix  la  presència  en  un  temps  raonable  quan  és  necessària,  de
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manera  que  en  certs  casos  les  trucades  d’avís  dels  veïns  no  obtenen  els  resultats
esperats.
En segon lloc, diu que aquesta situació s’ha vist agreujada des de fa 4 mesos, quan es
van iniciar els talls de la Meridiana en protesta contra la sentència del procés, fet que
està perjudicant el comerç i causant dificultat de mobilitat a tres districtes: Sant
Andreu, Nou Barris i Horta-Guinardó. Explica que els negocis de la zona han registrat
una caiguda en la seva facturació d’entre el 20% i el 40%. Apunta que en el cas de les
terrasses les baixades són de mitjana del 30%. Considera que no tan sols representa
una limitació als negocis de la ciutat, sinó també a la llibertat dels ciutadans.
Amb aquesta última idea en ment, des de la posició de regidor d’aquest Ajuntament,
vol  reiterar,  com  han  fet  molts  regidors,  la  condemna  a  l’agressió  que  va  patir  uns
dies abans el  periodista Xavier Rius en un d’aquests talls  de la Meridiana. Diu que fa
seva  la  reflexió  que  va  fer  el  periodista  a  les  xarxes  socials:  «El  que  s’ha  de  fer  és
actuar.»  Pregunta,  doncs,  com l’Ajuntament,  en  relació  amb la  Generalitat  i  amb els
Mossos d’Esquadra, compta actuar per acabar amb els talls de la Meridiana.

El Sr. BATLLE, pel que fa a la primera part de la pregunta, diu que aquest és un dels
objectius estratègics del pla de funcionament de la Guàrdia Urbana, que és reforçar
les unitats nocturnes. Destaca que hi ha un dèficit de presència a les unitats
nocturnes que no es corregirà de la nit al dia, però que amb la incorporació de les
noves promocions es vol fer. Comenta que primer es vol fer la incorporació d’agents i
després també una nova fórmula de distribució en el conjunt del territori. Constata
que aquest tema s’arrossega des de fa molts anys i que és un dèficit important que té
la Guàrdia Urbana i un dels objectius bàsics de l’acció del nou cap del cos. Espera que,
a mesura que es vagin incorporant al llarg de l’any les noves promocions que sortiran,
puguin reforçar aquestes unitats nocturnes.
De totes maneres, respecte al tema del reforç de les unitats nocturnes, considera que
no té res a veure amb l’altre tema que presenta el Sr. Valls, perquè els talls de trànsit
es fan bàsicament en horari de servei de les unitats diürnes. Diu que el regidor de
Barcelona pel Canvi sap perfectament quina és la posició del govern municipal,
reiterada sobradament.  Pensa que aquest és un tema que s’hauria d’haver acabat ja
fa  temps.  Comenta  que  s’han  fet  4  informes  negatius,  que  a  més  no  han  tingut
resposta. Diu que fins i tot per escrit s’ha dirigit al conseller d’Interior i personalment
s’ha reunit tant amb ell  com amb el director general d’Administració de la Seguretat.
Creu que aquest és un tema que ja s’ha d’acabar. Indica que al mateix matí ha anat a
una entrevista a Els Matins, de TV3, i ha tornat a reiterar que en aquests moments ja
s’està  fent  un  ús  abusiu  del  dret  de  manifestació  amb  perjudicis  evidents  en  el
conjunt de l’activitat a la ciutat.
Considera que el dret de manifestació és un dret pel qual tots han lluitat, i més alguns
dels que són a la sala,  que hi  han lluitat quan eren pocs i  s’havia de córrer.  Per tant,
amb tot el respecte al dret de manifestació, creu que tot això s’ha de complementar
amb altres mesures com les que han proposat els informes propis de la Guàrdia
Urbana i les recomanacions que el mateix Cos de Mossos d’Esquadra ha fet.
Opina que és  un abús i  que s’ha d’acabar,  perquè ja  fa  122 nits  que tallen el  trànsit.
Destaca que això s’ha d’acabar perquè hipoteca un gran nombre d’agents del Cos de
Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana. Reitera que la funció de la Guàrdia Urbana
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no és una funció d’ordre públic, de manera que el que ha de fer és garantir que no es
col·lapsi el sistema de mobilitat, amb el cost que tot això també comporta.
Diu  que  també  es  vol  afegir  a  les  condemnes  dels  actes  violents  que  s’han  produït.
Comenta  que  precisament  el  dia  anterior  van  entrar  l’últim  dels  informes  al
Departament d’Interior, en què ja avisaven de les actuacions de violència que s’hi han
produït,  com ara l’agressió a què el  Sr.  Valls  feia referència,  però també la presència
d’encaputxats, la crema d’objectes en la via pública, a més de tot el que s’ha dit dels
perjudicis ocasionats al conjunt de la ciutadania.
Vol fer una crida al fet que aquest és un tema que s’hauria d’haver acabat ja fa temps,
tal com ja va reiterar en la penúltima sessió de la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

ES DONA PER TRACTADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/612) Que el Govern municipal informi de l’estat d’execució del prec acceptat
a la Comissió de setembre de 2019 amb el contingut següent: (M1923/68) Que el
Govern  municipal  procedeixi  a  l’inici  del  procés  d’elaboració  d’un  nou  reglament  de
medalles i honors de la ciutat.

El Sr. SIERRA recorda que és el seguiment d’un prec que va acceptar el Sr. Martí Grau,
tot i que tampoc va ser en els termes en què estava formulat, però sí que estaven
d’acord en l’esperit, en el fet de tractar d’unificar uns criteris a l’hora de concedir no
tan sols les medalles d’honor, sinó també les medalles d’or de Barcelona, és a dir,  el
Reglament de medalles i honors.
Diu que ja està molt pròxima i que el seu Grup té una convocatòria de reunió per anar
parlant i proposant coses respecte a la concessió de les medalles d’honor que es facin
al novembre del 2020. Vol saber, doncs, si hi haurà una reunió prèvia a aquesta
reunió  per  tractar  de  posar-se  d’acord  en  la  concessió  de  medalles,  sobretot  per
unificar criteris dintre de l’Ajuntament respecte al nombre i al mètode d’atorgament, i
també per unificar els criteris en cada un dels 10 districtes de Barcelona. Considera
que no pot ser que en uns districtes les esculli el govern, que en altres districtes les
escullin  alternativament  grups  de  l’oposició  i  que  en  altres  districtes  es  produeixin
altres fórmules. Creu que, per representar el que són exactament medalles que
concedeix tot el consistori o tot el districte i que han de representar a tots els grups,
hi ha d’haver uns criteris d’unificació en què tots estiguin d’acord i participin.

El Sr. MARTÍ GRAU comenta que, arran del prec del Sr. Sierra i del Grup de Ciutadans,
el  govern  va  encarregar  l’actualització  del  Reglament  de  medalles.  Informa  que
actualment  ja  disposen  d’una  primera  proposta,  que  és  la  que  se  sotmetria  en  una
comissió amb tots els grups al debat i, si s’escau i tingués el suport suficient, a la seva
aprovació per adaptar-los.
Indica,  molt  breument,  que  sempre  que  es  fa  un  treball  d’aquests,  a  banda  dels
interessos particulars que pugui tenir un grup o un altre, els tècnics ho han mirat en el
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seu  conjunt,  i  diu  que  els  criteris  sobre  els  quals  s’ha  fet  són:  reforçar  el  caràcter
institucional del reconeixement, buscant sempre el màxim consens; preservar el
prestigi de les medalles, en què es proposa reduir una mica el nombre màxim de
medalles que s’atorguen cada any per evitar la sensació que es reparteixen medalles
sense límit; evitar duplicitats, atès que se n’ha trobat alguna, és a dir, que no hi hagi
una medalla que en substitueixi una altra, que no es puguin complementar; subratllar
el caràcter excepcional de les medalles a títol pòstum, ja que darrerament havien
agafat  embranzida  a  donar  medalles  a  títol  pòstum  i  els  semblava  que  s’havia  de
reforçar això, no perquè no es pugui fer, sinó perquè sigui una qüestió específicament
excepcional; promoure la paritat i l’equitat en les distincions; crear una nova distinció
per a entitats centenàries, ja que segurament als anys 20 del segle passat es va
generar molt sorgiment de teixit associatiu, arran que la revolució industrial ja estava
molt implantada a la ciutat, de manera que hi ha molts centenaris actualment i
segurament convindria una medalla que resolgués el reconeixement a aquestes
entitats que han aconseguit superar els 100 anys; habilitar la participació ciutadana,
en què hi ha un tema que en el Reglament del Consell de Ciutat hi ha alguns elements
que després no es recollien, que podien proposar medalles, però en canvi en el
Reglament de medalles no estava incorporat, per tant, sincronitzar això; clarificar
procediments  de  revocació,  ja  que  s’han  començat  a  revocar  medalles  i  tocaria
millorar el procediment de revocació, perquè era una cosa que estava molt agafada
amb pinces en el reglament vigent, i finalment permetre la renovació del disseny de
les mateixes medalles, que ara està reconegut dins del mateix reglament i els sembla
que també seria un element que es podria millorar en el futur.
Anuncia que es convocarà els grups molt aviat, perquè la proposta ja està feta, i que
aleshores es veurà si amb el diàleg entre tots els grups es poden acceptar les
modificacions que s’han proposat, si se n’ha de fer alguna de nova i a partir d’aquí, si
hi hagués acord, elevar-ho als òrgans corresponents perquè s’aprovi.

El Sr. SIERRA dona les gràcies al Sr. Martí Grau.

ES DONA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.55
hores.
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