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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de  20 de març de  2019 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el  20 de març de 2019, s'hi reuneix 

la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

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

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

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

Alonso Beltrán, Marilén Barceló Verea, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés Añón, 

Xavier Mulleras Vinzia, Maria Rovira Torrens, i Juanjo Puigcorbé i Benaiges (s’incorpora en el 

punt 4), assistits per l'assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del 

secretari general, i certifica. 

 

També hi són presents les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Francisco Sierra López, Montserrat Benedí 

i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Alberto Villagrasa Gil; les Sres. i els Srs.: Aida Guillén 

Lanzarote, directora de serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat, Pilar Miràs Virgili, gerenta 

de Recursos, Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, i Amadeu Recasens 

Brunet, comissionat de Seguretat. 

 

Excusa la seva absència l’Im. Sr.: Gerard Ardanuy i Mata. 

 

 

S'obre la sessió a les 10.05 h. 

 

La PRESIDENTA informa que hi ha tres declaracions institucionals entrades, que es tractaran 

al final, i que el temps de durada previst de la comissió és de set hores, tot i que intentarà 

abreujar-lo. Constata que hi ha almenys cinc regidors i que, per tant, hi ha quòrum per 

començar la comissió. 

 

Fa avinent que es va fer la proposta de tractar conjuntament el punt 1 i el 31; el punt 4, que és 

una compareixença, i el 17, que és una proposició d’ERC, també els tractaran conjuntament; el 

punt 21, que és un prec de Cs, i el 23, que és un prec del PSC, també; i els punts 29 i 30, 

demanen que la resposta sigui per escrit i per tant no es tractaran. 

 

El Sr. CIURANA suggereix que al marge del quòrum legal que s’exigeix hi ha la qüestió dels 

vots ponderats i que, per tant, s’ha de tenir en compte el quòrum polític. Recorda que justament 

ahir hi va haver Comissió d’Economia i que no hi havia cap membre electe del govern. Per tant, 

demana a la presidenta que, d’acord amb els presidents d’altres comissions i d’acord amb la 

Junta de Portaveus, es denunciï aquesta situació, que li sembla insòlita en els quaranta anys 

d’ajuntaments democràtics, o almenys des de l’existència de les comissions.  

 

El Sr. CORONAS demana que la pregunta 28 també la responguin per escrit. 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 S'aprova. 
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II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (6/2018) De l’alcaldessa, de 7 de febrer de 2019, que aprova el canvi de denominació de la 

plaça de Harry Walker per la denominació de plaça de les Treballadores i Treballadors de la 

Harry Walker (Districte de Nou Barris). 

 

2.-  (8/2018) De l’alcaldessa, de 7 de febrer de 2019, que aprova el canvi de denominació de 

l'avinguda de Borbó per la denominació avinguda dels Quinze (Districte de Nou Barris). 

 

3.-  (10/2018) De l’alcaldessa, de 7 de febrer de 2019, que aprova el canvi de denominació del 

carrer del Secretari Coloma per carrer de Pau Alsina (Districte de Gràcia). 

 

4.-  (11/2018) De l’alcaldessa, de 7 de febrer de 2019, que aprova el canvi de denominació de 

l'avinguda del Príncep d'Astúries per avinguda de la Riera de Cassoles (Districte de Gràcia i 

Sarrià-Sant Gervasi). 

 

5.-  (20192002) Del primer Tinent d'Alcaldia, de 28 de febrer de 2019, que aprova el contracte 

d'arrendament a la societat Rowdan, SA, del solar ubicat al carrer de la Verneda, 16-22, per als 

exercicis 2019-2020, i per un import de 5.808,00 euros.  

 

6.-  (91/2019) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 29 de gener de 2019, que convoca 

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

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

(Gerència de Presidència i Economia). 

 

7.-  (98/2019) De l'alcaldessa, de 7 de febrer de 2019, que nomena el Sr. Jorge Gimeno Pérez, 

personal eventual, en el lloc de treball d'assessor 5, amb nivell de destinació 24 i 50% de la 

jornada ordinària, i adscripció a la Regidoria del Districte de Sant Andreu. 

 

8.-  (99/2019) De l'alcaldessa, de 7 de febrer de 2019, que nomena la Sra. Eulàlia Rosich Solé, 

personal eventual, en el lloc de treball d'assessora 5, amb nivell de destinació 24 i règim de 

plena dedicació, i adscripció a la Primera Tinència d'Alcaldia. 

 

9.-  (107/2019) De l'alcaldessa, de 7 de febrer de 2019, que nomena la Sra. Elena Parreño Gala, 

personal eventual, en el lloc de treball d'assessora 5, amb nivell de destinació 24 i règim de 

plena dedicació, i adscripció a la Direcció de l'Alcaldia. 

 

10.-  (193/2019) De l'alcaldessa, de 7 de març de 2019, que nomena la Sra. Patricia Victòria 

Martínez i Álvarez, personal eventual, en el lloc de treball d'assessora 3, amb nivell de 

destinació 26 i règim de plena dedicació, i adscripció a la Segona Tinència d'Alcaldia. 

 

11.-  (155/2019) De l'alcaldessa, de 7 de març de 2019, que nomena el Sr. Antoni Borrell Vila, 

personal eventual, en el lloc de treball d'assessor 3, amb nivell de destinació 26 i règim de plena 

dedicació, i adscripció a la Tercera Tinència d'Alcaldia. 
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12.-  (236/2019) De l'alcaldessa, de 7 de març de 2019, que cessa el Sr. Ramon Bacardit Reguant, 

personal eventual, en el lloc de treball d'assessor 5 i adscripció al Grup Polític Municipal 

Demòcrata. 

 

13.-  (233/2019) De l'alcaldessa, de 7 de març de 2019, que nomena les persones que es relacionen 

en l'expedient, com a funcionaris/àries de carrera per ocupar 60 places d'auxiliar de l'escala 

d'administració general, mitjançant concurs oposició en torn de promoció interna especial. 

 

14.-  (234/2019) De l'alcaldessa, de 7 de març de 2019, que nomena les persones que es relacionen 

en l'expedient, com a funcionaris/àries de carrera per ocupar 60 places de gestió d'administració 

general, mitjançant concurs oposició en torn de promoció interna especial. 

 

15.-  (238/2019) De l'alcaldessa, de 7 de març de 2019, que nomena les persones que es relacionen 

en l'expedient, com a funcionaris/àries de carrera per ocupar 60 places de gestió d'administració 

general, mitjançant promoció interna horitzontal. 

 

16.-  (235/2019) De l'alcaldessa, de 7 de març de 2019, que nomena les persones que es relacionen 

en l'expedient, com a funcionaris/àries de carrera per ocupar 60 places de tècnic superior en 

gestió, mitjançant concurs oposició en torn de promoció interna especial. 

 

17.-  (239/2019) De l'alcaldessa, de 7 de març de 2019, que nomena les persones que es relacionen 

en l'expedient, com a funcionaris/àries de carrera per ocupar 60 places de tècnic superior en 

gestió, mitjançant promoció interna horitzontal. 

 

18.-  (662/2018) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 21 de febrer de 2019, que deixa 

sense efectes, per renúncia, el nomenament com a funcionari en pràctiques, en la categoria 

d'agent d'escola GU, del senyor Juan Antonio García Jurado. 
 
 

 Acords de la Comissió de Govern de  14 de febrer de  2019: 
 

19.-  (63/2016) DENEGAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Manuel Marin Marin (mat. 22799), 

amb la categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb destí a la Sala 

Conjunta de Comandament per a l’exercici d’una segona activitat privada per compte propi com 

advocat generalista, pels motius que a continuació es relacionen i de conformitat amb l’informe 

proposta annex. Primer.- L’exercici d’una segona activitat d’advocat generalista és contrària als 

límits i condicionants establerts en l’Acord de la Comissió de Govern, de 21 d’abril de 2016, 

publicat a la Gaseta Municipal, de 10 de maig de 2016, perquè l’apartat b) de l’esmentat Acord 

exclou l’exercici de determinades especialitats de dret atès que el seu exercici suposa un 

conflicte amb les competències i funcions de GUB. Segon.- El lloc de treball d’agent de la 

GUB comporta la percepció d’un factor d’incompatibilitat especial dins el complement 

específic (Taules retributives apartat 3 e) GU, publicades a la Gaseta Municipal de 18 d’octubre 

de 2018) el que és causa d’incompatibilitat per l’exercici d’una segona activitat privada, segons 

disposa l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, i així s’estableix també a l’Acord de 

Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

20.-  (83/2019) DENEGAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Albert González Mayans (mat. 

76797) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera a l’Ajuntament de 

Barcelona, amb  la categoria professional de Tècnic Mitjà de l’SPEIS, per compatibilitzar la 

seva activitat principal i una segona activitat privada per compte propi de formació, classes i 
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conferències en matèria d’Arquitectura/Seguretat contra incendis/prevenció d’incendis, atès que  

d’acord amb les taules retributives aprovades pel Consell Municipal de 21 desembre de 2018 

(Gaseta Municipal de 21 de gener de 2019) el Sr. González Mayans percep un complement 

específic circumstancial de “plena dedicació tècnics i suport SPEIS”, que s’atribueix a llocs de 

treball com el que ell ocupa, que requereixen de manera freqüent una jornada de 40 hores, i que 

no permet la compatibilitat de l’ocupant, i per tant no pot compatibilitzar la seva activitat 

municipal a l’SPEIS amb una segona activitat, de conformitat amb el que disposa l’article 14 de 

la Llei 21/1987, de 26 de novembre. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 

de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

21.-  (86/2019) DENEGAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Clara Latorre Gasull (mat. 76802) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera a l’Ajuntament de Barcelona, amb  

la categoria professional de Tècnica Mitjana de l’SPEIS, per compatibilitzar la seva activitat 

principal i una segona activitat privada per compte d’altri de monitora d’esquí alpí algun cap de 

setmana durant el període gener-març de 2019, atès que  d’acord amb les taules retributives 

aprovades pel Consell Municipal de 21 de desembre de 2018 (Gaseta Municipal de 21 de gener 

de 2019) la Sra. Latorre Gasull percep un complement específic circumstancial de “plena 

dedicació tècnics i suport SPEIS”, que s’atribueix a llocs de treball com el que ell ocupa, que 

requereixen de manera freqüent una jornada de 40 hores, i que no permet la compatibilitat de 

l’ocupant, i per tant no pot compatibilitzar la seva activitat municipal a SPEIS amb una segona 

activitat, de conformitat amb el que disposa l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 

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

i Prevenció. 

 

22.-  (169/2016) DENEGAR l'autorització de la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Joan Rodríguez 

Martín (mat. 23111), amb la categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 

amb destí a la Unitat de Suport Policial- Grup Nocturn per a l’exercici d’una segona activitat 

privada per compte propi com advocat generalista, pels motius que a continuació es relacionen i 

de conformitat amb l’informe proposta annex. Primer.- L’exercici d’una segona activitat 

d’advocat generalista és contraria als límits i condicionants establerts en l’Acord de la Comissió 

de Govern de 21 d’abril de 2016, publicat a la Gaseta Municipal de 10 de maig de 2016, perquè 

l’apartat b) de l’esmentat Acord exclou l’exercici de determinades especialitats de dret atès que 

el seu exercici suposa un conflicte amb les competències i funcions de GUB. Tot això sens 

perjudici de que el Sr. Rodríguez Marin pugui exercir els seus drets com a delegat sindical. 

Segon.- El lloc de treball d’agent de la GUB comporta la percepció d’un factor 

d’incompatibilitat especial dins el complement específic  (Taules retributives apartat 3 e)  GU, 

publicades a la Gaseta Municipal de 18 d’octubre de 2018) el que és causa d’incompatibilitat 

per l’exercici d’una segona activitat privada, segons disposa l’article 14 de la Llei 21/1987, de 

26 de novembre, i així s’estableix també a l’Acord de Comissió de Govern de 21 d’abril de 

2016. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

23.-  (506/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Josep Pagès Massó (mat. 26826) 

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

Tècnic 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 Tècnic 1 (80.10.SJ.10), i l’activitat pública com a 

professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a temps parcial, per al curs 

acadèmic 2018-2019, des de l'1 de setembre de 2018 fins al 28 de febrer de 2019. La dedicació 

a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 

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

 

24.-  (725/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Alfredo Calahorra Albacete 

(mat. 25161) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Caporal de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 61.20.GU.10), i adscrit a la Unitat de 

Suport Policial (Dia Grup Diürn), i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Policia de 

Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya 

amb una dedicació de 95 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de 

les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 

públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya 

i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 

l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 

segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 

l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

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

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

 

25.-  (726/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Iban Torras Martínez (mat. 

25131) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Sergent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: 60.40.GU.10), i adscrit a la Unitat de 

Suport Policial (Dia Grup Diürn), i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Policia de 

Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya 

amb una dedicació de 95 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i 

següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de 

les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 

públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya 

i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 

l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 

segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 

l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

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

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

 

26.-  (46/2018 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Antoni Fernández Pérez 

(mat. 5100080) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Tècnic d’Administració General, amb destinació a la Gerència de l’Institut 

Municipal d’Hisenda d'aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de Gerent, i l’activitat pública 

com a professor associat a temps parcial de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 
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2018-19 des del 15/09/2018 fins al 14/09/2019. La dedicació a la docència universitària serà a 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

27.-  (103/2019) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Presidència i 

Economia i de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, 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. 
 

28.-  (113/2019) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Ecologia Urbana, en 

l’àmbit de la participació, 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. 

 

29.-  (133/2019) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Seguretat i 

Prevenció en l’àmbit de la Guàrdia Urbana, 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. 

 

30.-  (17005804-003 (0023/18) PRORROGAR, d’acord amb l’informe justificatiu d'11 de gener de 

2019, el contracte que té per objecte l'execució de les obres de reforma de la planta tercera de la 

Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona (fase 2), adjudicat a Construcciones e Instalaciones 

Rin, SA, en virtut del que preveu l’article 213.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), 

amb núm. de contracte 17005803, per un període de quatre mesos. DONAR-NE compte a la 

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

 

31.-  (17002612-002 (0697/17) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el 

contracte 17002612-002 que té per objecte atendre les despeses pel servei de primera acollida, 

serveis especialitzats transversals i suport SAIER amb mesures de contractació pública 

sostenible, adjudicat a l'empresa A.B.D. Asoc. Bienestar y Desarrollo, amb NIF G59435180, 

per un import màxim de 107.859,97 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 

documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de 

l'esmentat contracte per un import de 107.859,97 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i 

als pressupostos que s'indiquen en aquest document. FIXAR en 4.457,02 euros l'import del 

reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 

dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica per a la seva formalització en el 

termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a 

la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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 Acords de la Comissió de Govern de  21 de febrer de  2019: 

 

32.-  (167/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Víctor Manuel Dobaño Lázaro 

(mat. 24511) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Caporal-SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de l'Eixample de la 

Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i 

Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 

Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització 

s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 

Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 

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

l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que 

declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de 

Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal 

que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat 

docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar 

la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 

treball 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. 

 

33.-  (499/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Mº Angels 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, per l’any acadèmic 2018-19 des del 01/09/2018 fins al 

31/08/2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

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

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

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

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

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

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

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

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

34.-  (555/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Juan Barquet Morrison (mat. 

24532) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Caporal - SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de 

Montjuïc de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a professor a 

l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 87 hores en l’any 2018. 

Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la 

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració 

de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 

d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en 

l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que 

imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de 
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Catalunya, per part del personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 

13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent desenvolupada segons la declaració d’interès 

públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present 

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

35.-  (701/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Anna Ganuza Pons (mat. 

76989) entre la seva activitat municipal com a personal laboral amb la categoria professional de 

Tècnica Superior en Informació, amb destinació a la Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d'informació (22FA1BIBA12), i l’activitat privada 

per compte d'altri d’administrativa a l'empresa "Laura Jou Estudi per a l'Actor". La dedicació 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

36.-  (CONV-08/20190001) APROVAR el conveni de coŀlaboració entre l’Arquebisbat de Barcelona 

i l’Ajuntament de Barcelona per la rehabilitació de l’antiga capella de l’Institut mental de la 

Santa Creu relativa a la realització de les obres de consolidació estructural i reforma interior de 

l’església de Sant Rafael així com la construcció d’un nou centre parroquial. FACULTAR la 

Regidora del Districte de Nou Barris, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid,  per a la signatura del 

conveni. NOTIFICAR aquest acord a l’Arquebisbat de Barcelona. DONAR-NE compte a la 

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

 

37.-  (724/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Mª Cristina Homs-

Procházka Escofet (mat. 76937) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 

amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al Departament de 

Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Les Corts, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 

Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi d’advocada. No podrà 

ostentar, per sí mateixa o mitjançant substitut, la representació i defensa d'interessos contraris 

als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les 

activitats pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o 

els seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar la 

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

se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 

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

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

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

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

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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38.-  (743/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Laura Martínez Rodríguez 

(mat. 26079) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 

professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al Grup d'Administració del Districte de 

Eixample, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa (14FC2BIBA01), i l’activitat 

privada per compte d'altri d’entrenadora de waterpolo del Club Natació Atlètic-Barceloneta per 

la temporada 2018-2019 del 25/09/2018 al 31/08/2019. La dedicació professional privada no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

39.-  (764/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Peter Leo Nelson Parcet (mat. 

76106) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional 

d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a la Direcció de Serveis d'Inspecció de la Gerència 

d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball d’Inspector (18FCXSCSC02), i l’activitat privada 

per compte d'altri de teleoperador a l‘Associació Catalana d’Esclerosis Múltiple. 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. 

 

40.-  (770/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Mª Dolores Saumell Güell 

(mat. 77248) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 

professional de Gestora d’Administració General, amb destinació al Departament de Control i 

Avaluació de Neteja de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Gestora 

d'Administració General (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri de tècnica 

financera en recerca de recursos públics per R+D per l'empresa ‘’Klein Iberica SAU’’. La 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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41.-  (773/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Dolcet Butsems (mat. 

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

Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al Departament Llicències i Inspecció del 

Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Enginyeria – 

llicències i inspecció (22FA1BIBA10), i l’activitat pública com a professor associat a temps 

parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya  (UPC) per l’any acadèmic 2018-2019 des de 

l'1 de setembre de 2018 fins el 31 d'agost de 2019. La dedicació a la docència universitària serà 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

42.-  (794/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ismael Fuentes Fernández (mat. 

76529) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de 

Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al Departament de Coordinació d’Obres a l'Espai 

Públic de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Mitjà en 

Arquitectura (20FA2BIBA04), i una activitat privada per compte propi d'arquitecte tècnic. Per 

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

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

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

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

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

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

desembre, d’incompatibilitats del personal 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. 

 

43.-  (839/2018) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Abellán Miró (mat. 

21393) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de Sotsoficial - SPEIS, i 

l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una 

dedicació de 150 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 

la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 

públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya 

i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 

l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 

segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 

l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

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

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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44.-  (923/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Joan Olivé Cura (mat. 25703) 

entre la seva activitat municipal com a personal laboral amb la categoria professional de 

Conductor, amb destinació al Parc Mòbil de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball 

de Conductor (14LC2BIBA04), i l’activitat privada per compte d'altri de reparació de cotxes a 

l’empresa ‘’Juan Olivé Granollers’’. 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. 

 

45.-  (924/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Elisenda Comas Martín 

(mat. 77291) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 

professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics-

Secretaria del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Dret 

(22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi d’advocada. No podrà ostentar, per sí 

mateix o mitjançant substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la 

Corporació Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats 

pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els seus 

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

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

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

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

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

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

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

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

46.-  (930/2018) DENEGAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Núria Petit Saludes (mat. 77300) 

entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per acumulació de tasques a 

l’Ajuntament de Barcelona, amb la categoria professional de Tècnica Mitjana de l’SPEIS, 

desenvolupant el lloc de treball de Tècnica SPEIS, adscrita al Centre de Gestió d’Emergències, 

de la Divisió d’Operacions, de la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d´Incendis i 

Salvament (Gerència de Seguretat i Prevenció), per compatibilitzar la seva activitat principal i 

una segona activitat privada per compte d’altri de project manager a l’empresa Impulse Asset 

BCN SL, atès que  d’acord amb les taules retributives aprovades pel Consell Municipal de 21 

desembre de 2018 (Gaseta Municipal de 21 de gener de 2019) la Sra. Petit Saludes percep un 

complement específic circumstancial de “plena dedicació tècnica i suport SPEIS”, que 

s’atribueix a llocs de treball com el que ella ocupa, que requereixen de manera freqüent una 

jornada de 40 hores, i que no permet la compatibilitat de l’ocupant, i per tant no pot 

compatibilitzar la seva activitat municipal a l’SPEIS amb una segona activitat, de conformitat 

amb el que disposa l’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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47.-  (150/2019) CONVOCAR 233 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. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

48.-  (151/2019) CONVOCAR 60 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa i APROVAR les bases 

que han de regir aquesta convocatòria; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 

de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

49.-  (OP-1/2018) CONVOCAR 121 places de Mestre/a de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant 

concurs oposició lliure i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. DONAR 

compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

50.-  (111/2019) APROVAR el Conveni marc de coŀlaboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que té per objecte l’acolliment d’estudiants en 

pràctiques, amb vigència de dos anys naturals comptats a partir de la data de la seva signatura, i 

prorrogable expressament per períodes anuals, amb un màxim de dues pròrrogues, d’acord amb 

la normativa vigent. FACULTAR l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i 

responsable de l’Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, per a la 

signatura del Conveni marc de coŀlaboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de  28 de febrer de  2019: 

 

51.-  (505/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Ramon Torrents Munt (mat. 

71194) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de 

Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de 

Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de de Tècnic Superior en Dret (22FA1BIBA15), i 

l’activitat pública com a professor associat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a temps 

parcial, per al curs acadèmic 2018-19, des del 15 d'octubre de 2018 fins al 31 de desembre de 

2018 i del 3 d'abril de 2019 fins al 10 de juliol de 2019. La dedicació a la docència universitària 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

52.-  (742/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Gerardo Guillen Fernández 

(mat. 22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional d’Agent de la Guàrdia Urbana (codi lloc: (16FC1BIBA02), i adscrit a la Unitat de 

Suport Policial (Nit Grup Nocturn), i l’activitat pública com a professor del curs de formació 

bàsica per a policies 2018-2019 de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la 

Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 90 hores lectives. Aquesta autorització s’empara 
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en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 

al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 

públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya 

i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 

l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d'abril de 2016). L’activitat docent 

desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 

dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 

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

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

 

53.-  (807/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Francesc Gisbert Sempere (mat. 

21237) entre la seva activitat municipal com personal laboral amb la categoria professional de 

Tècnic Superior en Economia, amb destinació a la Intervenció General de la Gerència de 

Recursos, on ocupa el lloc de treball de Coordinador de projectes econòmics i tributaris 

(26FAXSLEC01), i l’activitat pública com a professor associat a la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF) a temps parcial, per al curs acadèmic 2018-2019 des de l'1 d'abril de 2019 fins al 28 de 

juliol de 2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

54.-  (974/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Eduard Melé Vidal (mat. 77298) 

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

Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de Patrimoni Arquitectònic Història i 

Art de la Gerència d'Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior 

d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi d’arquitecte. Per tal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

55.-  (651/2018 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Montserrat Pastor 

Puyol (mat.15025004), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 

categoria professional de Tècnica Superior de Psicologia, amb destinació al CSS Sant Martí-

Verneda de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona d'aquest Ajuntament, on ocupa 
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el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte propi com a 

professora coŀlaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya per l’any acadèmic 2018-2019. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

56.-  (667/2018 IMSS) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Candelaria 

Montesinos Hernández (mat. 15038876), entre la seva activitat municipal com a funcionària de 

carrera amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Treball Social, amb destinació al 

CSS Poble Sec de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona d'aquest Ajuntament, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.SS.10), i l’activitat pública com a professora-tutora 

en el Consorci Universitari Centre Associat a la UNED, per al curs acadèmic 2018-19 des del 

mes d’octubre de 2018 al mes de maig de 2019. La dedicació professional privada no podrà 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

57.-  (127/2019) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Lourdes Sancho Nogué 

(mat. 77004) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 

professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al Departament de Recursos Interns del 

Districte d’Horta-Guinardó, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar administrativa 

(14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte d'altri d’auxiliar administrativa en l’àrea de 

màrqueting digital i comunicació a l’empresa Best Business Service SL. La dedicació 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

58.-  (380/19) APROVAR, amb número de contracte 19001266 i número d’expedient 0380/19, el 

Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules Tècniques de l’Acord Marc 

que té  per objecte la selecció d’una única empresa que s’encarregui dels tràmits 

d’intermediació en relació a la provisió d’establiments d’allotjament per cobrir les necessitats 

d’acolliment urgent i no ajornable de persones o famílies en risc d’exclusió social i 
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vulnerabilitat; DECLARAR la urgència del procediment, segons el que preveu l’article 119 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i per les raons 

aŀlegades a l’informe justificatiu que s’incorpora a l’expedient; CONVOCAR procediment 

obert amb tramitació urgent, a  l'empara de l'article 219 i següents de la LCSP; i DONAR-NE 

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

 

 Acords de la Comissió de Govern de  7 de març de  2019: 

 

59.-  (858/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Óscar Espinosa Izquierdo (mat. 

24663) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de Sotsoficial – SPEIS, i 

l’activitat pública com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, amb una 

dedicació de 102 hores en l’any 2018. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de 

la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 

públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya 

i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 

l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent desenvolupada 

segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la dedicació a 

l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

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

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

 

60.-  (146/2019) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Cristina Sucarrat Coll (mat. 

77380) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 

professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament de Llicències 

i Inspecció del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior 

d’Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi d’arquitecta. Per tal 

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

l’activitat privada d’arquitecta, qualsevol manifestació de la mateixa en el terme municipal de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

61.-  (20182033) PRORROGAR de mutu acord i segons estableix la seva clàusula 3, el conveni núm. 

18S05602 i expedient núm. 20182033, aprovat el 5 d’abril de 2018, que té per objecte la gestió 

cívica del Casal de Barri La Vinya, del Districte de Sants-Montjuïc, durant el termini comprès 

entre el 9 d’abril de 2019 i el 31 de desembre de 2019; AMPLIAR l'autorització i disposició de 

despesa per un import de 17.508,20 euros amb càrrec al pressupost/os i partida/es indicats en 

aquest mateix document, a favor l'Associació de Veïns de La Vinya, amb NIF G08893380; 

REQUERIR  a l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les 
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dependències municipals per la signatura de la pròrroga del conveni esmentat i REQUERIR 

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

l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria 

d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. DONAR-NE compte a la Comissió 

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

 

62.-  (4/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Amanda Blanch 

Guillem (mat. 11100009) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 

categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al Departament 

d’Administració de Finques de Parc Públic de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 

de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per 

compte propi com a Coordinadora General de Màster a l’Institut de Formació Continua – IL3, 

durant el curs 2018-2019. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguretat i Prevenció. 

 

63.-  (8/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Francisco Javier Pazos 

Trinidad (mat. 11100018) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 

categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al Departament d’Ús 

Digne de l’Habitatge de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on 

ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i l’activitat privada per compte propi com a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

64.-  (45/2018 IMH) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Rafael de Olañeta de 

Fernández-Grande (mat. 61066) entre la seva activitat municipal com a funcionari amb la 

categoria professional de Tècnic d’Administració General, amb destinació a la Direcció 

d’inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball de Director 

2 (20.20.GE.10), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat 

de Barcelona, per al curs acadèmic 2018-2019 des del 15 de setembre de 2018 fins al 14 de 

setembre de 2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

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

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



 

Ref:  CCP 3/19 Presidència, Drets de Ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  21/ 3/ 2019     17: 20 
17 

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. 

 

65.-  (196 /2019) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència del Districte de Nou 

Barris i de la Gerència del Districte de Sant Andreu, tal com es detalla a l’annex que consta a 

l'expedient. PUBLICAR el present acord en la Gaseta Municipal. DONAR-NE compte a la 

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

 

 Acords de la Comissió de Govern de  14 de març de  2019: 

 

66.-  (842/2018) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Xavier De Pedro Puente (mat. 

76113) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional de 

Tècnic Superior en Gestió, amb destinació al Departament d'Integració de Dades de l'Oficina 

Municipal de Dades de la Gerència Municipal, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior de 

Gestió (22FA1BIBA07), i l’activitat privada per compte propi de consultor informàtic. 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. 

 

67.-  (6/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Gonzalo Pocoví Labarra 

(mat. 11007045) entre la seva activitat municipal com a laboral subrogat amb la categoria 

professional de Gestor d’Administració General, amb destinació a l’Oficina d’Habitatge de 

Sants-Montjuïc de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.GA.10), i l’activitat privada per compte propi com a Tutor de 

Màster en Intervenció i Gestió Ambiental a l’Institut de Formació Continua – IL3, durant el 

curs 2018-2019. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

68.-  (7/2018 IMHR) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Gonzalo Pocoví Labarra 

(mat. 11007045) entre la seva activitat municipal com a laboral subrogat amb la categoria 

professional de Gestor d’Administració General, amb destinació a l’Oficina d’Habitatge de 

Sants-Montjuïc de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el 

lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.GA.10), i l’activitat privada per compte propi com a consultor 
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en intervenció socio-ambiental a l’empresa Cooperativa Espai Ambiental. La dedicació 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69.-  (416/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada del Sr. Joan Coma Ainsa (mat. 

3100158) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Tècnic d’Administració General, amb destinació a la Direcció de Promoció 

Educativa de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona d'aquest Ajuntament, desenvolupant 

el lloc de treball de Director (20.20.GE.10), i l’activitat pública com a Professor Associat de la 

Universitat Autònoma de Barcelona per l’any acadèmic 2018-2019 des del 1/09/2018 fins al 31 

d'agost de 2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

70.-  (450/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Jordi Figaró Volta (mat. 

3002946) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional 

de Professor de Música, amb destinació al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on 

ocupa el lloc base de treball de Professor de Música, i l’activitat pública com a Professor de 

Música a l’Escola Superior de Música de Catalunya. La present autorització resta condicionada 

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

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

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

Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable, i en 

especial amb el compliment de les seves jornades i horari de treball a les Escoles de Música de 

l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. La present autorització perdrà vigència per canvi 

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

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

Prevenció. 

 

71.-  (452/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada del Sr. Salvador Parron Conus 

(mat. 3005105) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria 

professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de 

Professor de Música, i l’activitat privada per compte d’altri, a la Fundació Conservatori Liceu 

com a Professor de Música. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 

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

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

compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la 
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Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

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

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

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

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

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

72.-  (467/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Maite Utrera Carvajal 

(mat. 3100216), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la categoria 

professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM l’Aliança de l’Institut 

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

80.50.SE.10, i l’activitat privada per compte d’altri a la Fundació Privada Pere Closa i 

Formació i promoció gitanos a Catalunya, com a educadora de reforç escolar. La dedicació 

professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 

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

com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

73.-  (474/2018 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada per la Sra. Patrícia Castany 

Gimeno (mat. 3100246), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 

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

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

80.50.SE.10, i l’activitat privada per compte d’altri a la Fundació Privada Idea, com a 

Educadora Social. La dedicació professional privada haurà de complir amb l’establert en 

l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de 

les Administracions Públiques així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, 26 de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

74.-  (28/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada del Sr. Xavier Criado Samora 

(mat. 3004181) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria 

professional de Professor de Música, amb destinació a l’Escola Municipal de Música de 

l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de 

Professor de Música, i l’activitat privada per compta propi, com a músic. La dedicació 

professional privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així 

com en l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987, i haurà de desenvolupar-se en horari no 
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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. 

 

75.-  (29/2019 IMEB) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Albert Santiago Santiago 

(mat. 3005583) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria 

professional de Professor de Música, amb destinació a l’Escola Municipal de Música de 

l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de 

Professor de Música, i l’activitat privada per compte d’altri, al Colegio Hermanos Sagrado 

Corazón com a Professor de Música. La dedicació professional privada haurà de complir amb 

l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així com en l’establert a l’article 12 de la Llei 

21/1987 i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

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

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

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

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

normativa aplicable. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

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

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

 

76.-  (2018_rh_18) AUTORITZAR la compatibilitat soŀlicitada pel Sr. Michel Socoró Carrié (mat. 

50760) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Tècnic Superior en Psicologia amb destinació als centres CDIAPS-Eipis del 

Districte de Ciutat Vella de l’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, on ocupa el lloc 

de treball de Tècnic 3 (80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte propi de psicoteràpia 

d’adults i família. 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. 

 

77.-  (434/19) INICIAR l'expedient que té per objecte la contractació dels serveis d’assessorament, 

assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i tribunals dels ordres 

jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social, i serveis de representació i defensa 

davant d’òrgans i tribunals administratius i constitucionals, amb núm. de contracte 19001424, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un valor estimat 

de 673.968,71 euros i amb un pressupost total de licitació de 370.682,78 euros, IVA inclòs, 

determinat en funció de preus unitaris, distribuït en els següents lots: Lot 1: Civil, Mercantil i 

Concursal, per un import de 48.400,00 euros IVA inclòs; Lot 2: Social, per un import de 

80.282,78 euros IVA inclòs; Lot 3: Penal, Tribunal de Comptes i d’altres òrgans administratius, 

per un import de 121.000,00 euros IVA inclòs; Lot 4: Contenciós administratiu i d’altres òrgans 

administratius, per un import de 121.000,00 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions 
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preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 

adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s'indiquen en aquest document amb el següent desglossament: pressupost net 

306.349,40 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 64.333,38 euros; 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors a 

l’actual. DONAR compte d’aquest contracte  a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

78.-  (0025/17) PRORROGAR per un període comprès des del 2 de maig de 2019 fins l’1 de maig de 

2021, el contracte 16005829-002 que té per objecte el servei de producció de peces multimèdia, 

audiovisuals i fotografies, per donar suport a la Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de 

Barcelona, adjudicat a l'empresa Goroka Contents SL, amb CIF B63764476, per un import total 

d'1.452.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes, i la conformitat del contractista, 

incorporat en l'expedient.  AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per 

un import d'1.452.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que 

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

pressupost de l'exercici posterior a l'actual. DONAR compte d'aquesta Resolució a la Comissió 

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

 

79.-  (0279/19) APROVAR el Model de Protocol de Memoràndum d’Entesa amb centres 

d’innovació (i.lab) per establir les àrees generals de coŀlaboració, tipus d’activitats per posar-la 

en pràctica i les vies per assegurar la comunicació i coordinació entre les parts. FACULTAR la 

comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Sra. Francesca Bria, per a la formalització dels 

convenis específics que es desenvolupin en aplicació d’aquest model. DONAR compte a la 

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

80.-  (389/19) APROVAR el Conveni de coŀlaboració entre el Consorci Administració Oberta de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona pel traspàs del sistema d’identificació i signatura digital 

al mòbil-(mobileID). FACULTAR l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia 

de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat acord, així com la de tots aquells 

documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 

de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

81.-  (18005114 (0013/19) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei per a la gestió, 

l’elaboració i emissió de les propostes d’informes d’arrelament social, necessàries per a 

l’autorització de residència temporal per raons d’arrelament, que es tramiten davant de la 

Generalitat; oferir informació i assessorament sobre qüestions específiques, relatives a la 

tramitació dels informes d’arrelament social i altres qüestions relacionades en matèria 

d’estrangeria i en les tasques per gestionar, elaborar i tramitar el Document municipal de 

veïnatge, amb núm. de contracte 18005114, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 

del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 675.033,40 euros (IVA inclòs) i 

un valor estimat d'1.232.959,44 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el 

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

contracte i documentació annexos; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 

AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen 

en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 557.878,84 euros i 

import de l'IVA de 117.154,56 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 

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

següent a la seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 



 

Ref:  CCP 3/19 Presidència, Drets de Ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  21/ 3/ 2019     17: 20 
22 

 

82.-  (09-CONV-588/19) APROVAR el conveni de coŀlaboració entre l’Ajuntament de Barcelona -

Districte de Sant Andreu- i la Federació d’Entitats Sòcio-Culturals Espai 30, per a la realització 

del projecte sociocultural “Espai 30-La Sagrera”, al Districte de Sant Andreu, amb durada des 

de la signatura del conveni fins el 31 de desembre de 2020. ATORGAR una subvenció 

extraordinària mitjançant concessió directa, a favor de Federació d’Entitats Sòcio-Culturals 

Espai 30 amb NIF G66694209, per un import de 43.738,72 euros, per a l’anualitat 2019 i de 

43.738,72 euros per a l’anualitat 2020, equivalent al 74,74% del cost total del projecte, d’acord 

amb l’establert als articles 22.2.c) i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions de l’Ajuntament; 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 87.477,44 euros, desglossada en 43.738,72 euros 

per la pròrroga del pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a 

l’exercici 2019 i 43.738,72 euros per a l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida 48903/92416, 

condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat pel pressupost posterior a l’actual. 

REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, abans del 31 de març de 2020, presenti la 

justificació dels fons rebuts, mitjançant un compte justificatiu simplificat, d’acord amb el què 

estableix l’article 10è de la Normativa general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. 

FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu, Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, per a la 

signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

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

i Prevenció. 

 

83.-  (0375/19) APROVAR el Conveni de coŀlaboració entre l’Institut per a la Cultura Democràtica a 

l’Era Digital, NIF G62138946, i l’Ajuntament de Barcelona per la Bústia Ètica i de Bon 

Govern. FACULTAR a l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Tercer Tinent d’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat acord, així com la de tots aquells 

documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets 

de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

 Despatx d’ofici SAP 

 

1.- (19000060) (20199601) Del gerent del districte de l’Eixample, de 7 de febrer de 2019, que 

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

de suport tècnic en l’organització dels actes de les entitats del districte de l’Eixample (Project 

Manager), per als exercicis 2019-2020, i per un import de 60.000,00 euros (IVA inclòs). 

 

2.- (19000032) (1005/2019) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que inicia expedient, 

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

arrendament sense opció de compra d’equips multifuncionals per impressió, escaneig i còpia de 

documents per al districte de Sant Andreu, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 

75.154,56 euros (IVA inclòs). 

 

3.- (19000202) (20184251) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que inicia expedient, 

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

mitjançant lloguer, de 7 vehicles destinats al servei de la guàrdia urbana de Barcelona, per als 

exercicis 2019-2021, i per un import de 88.607,72 euros (IVA inclòs).  

 

4.- (19000122) (20184547) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de seguretat i 
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vigilància a l’edifici situat a la plaça de Carles Pi i Sunyer, 8-10 de Barcelona, per als exercicis 

2019-2021, i per un import de 150.725,00 euros (IVA inclòs). 

 

5.- (17002411) (17010088) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que prorroga el contracte 

relatiu al servei de suport a les comunitats de veïns/veïnes i espai públic al districte de Nou 

Barris, per al període de l’1 de febrer fins al 31 de maig de 2019 adjudicat a Progess, Projectes i 

Gestió de Serveis Socials, per a l’exercici 2019, i per un import de 118.880,56 euros (IVA 

inclòs). 

 

6.- (18001905) (0472/18) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que reajusta les anualitats 

del contracte relatiu al servei d’elaboració de les actes de les sessions ordinàries i 

extraordinàries de les comissions permanents del Plenari del Consell Municipal i dels consells 

plenaris dels districtes, lot 1, adjudicat a Mallol Traductors Associats, SL., per a l’exercici 

2019, i per un import de 10.466,67 euros (IVA inclòs). 

 

7.- (18001905) (0472/18) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que reajusta les anualitats 

del contracte relatiu al servei d’elaboració de les actes de les sessions ordinàries i 

extraordinàries de les comissions permanents del Plenari del Consell Municipal i dels consells 

plenaris dels districtes, lot 2, adjudicat a Manners Traduccions, SL., per a l’exercici 2019, i per 

un import de 15.490,67 euros (IVA inclòs). 

 

8.- (18001905) (0472/18) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que reajusta les anualitats 

del contracte relatiu al servei d’elaboració de les actes de les sessions ordinàries i 

extraordinàries de les comissions permanents del Plenari del Consell Municipal i dels consells 

plenaris dels districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, lot 3, adjudicat 

a Mallol Traductors Associats, SL., per a l’exercici 2019, i per un import de 12.908,88 euros 

(IVA inclòs). 

 

9.-  (18005415) (0044/19) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que adjudica a Mallol 

Traductors Associats, SL. el contracte relatiu a l’elaboració de les actes de les sessions 

ordinàries i extraordinàries dels consells plenaris, audiències públiques i consells ciutadans dels 

districtes de Ciutat Vella, de Sarrià-Sant Gervasi i d’Horta-Guinardó, per als exercicis 2019-

2020, i per un import de 63.192,50 euros (IVA inclòs). 

 

10.- (18005415) (0044/19) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que adjudica a Manners 

Traduccions, SL. el contracte relatiu a l’elaboració de les actes de les sessions ordinàries i 

extraordinàries dels consells plenaris, audiències públiques i consells ciutadans dels districtes 

de l’Eixample, les Corts i Nou Barris, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 65.312,00 

euros (IVA inclòs). 

 

11.- (18005415) (0044/19) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que adjudica a Mallol 

Traductors Associats, SL. el contracte relatiu a l’elaboració de les actes de les sessions 

ordinàries i extraordinàries dels consells plenaris, audiències públiques i consells ciutadans dels 

districtes de Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 

72.220,00 euros (IVA inclòs). 

 

12.- (18005415) (0044/19) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que adjudica a Mallol 

Traductors Associats, SL. el contracte relatiu a l’elaboració de les actes de les comissions de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció i de les comissions 
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d’Economia i Hisenda (ordinàries i extraordinàries), per als exercicis 2019-2020, i per un 

import de 58.875,00 euros (IVA inclòs). 

 

13.- (18005415) (0044/19) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que adjudica a Manners 

Traduccions, SL. el contracte relatiu a l’elaboració de les actes de les comissions de Drets 

Socials, Cultura i Esports i de les comissions d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (ordinàries i 

extraordinàries), per als exercicis 2019-2020, i per un import de 87.135,00 euros (IVA inclòs). 

 

14.- (16005236) (0017/17) Del gerent municipal, de 7 de febrer de 2019, que prorroga el contracte 

relatiu al servei de suport per a la venda i servei d’informació de les publicacions editades per 

l’Ajuntament de Barcelona de la llibreria de la sala Ciutat adjudicat a Magmacultura, SL, per a 

l’exercici 2019, i per un import de 42.180,00 euros (IVA inclòs). 

 

15.- (19000427) (0003/19) De la gerent de recursos, de 7 de febrer de 2019, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la definició del catàleg i 

de les cartes de serveis i documents associats que resten per completar, fer el seguiment 

actualitzant indicadors i controlant-los per verificar el seu compliment, per als exercicis 2019-

2020, i per un import de 78.650,00 euros (IVA inclòs). 

 

16.- (18004199) (1080/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i 

Transparència, d’11 de febrer de 2019, exclou de la licitació a l’empresa El Camino del Elder, 

S.L.U. en no reunir els requisits per la licitació, declarar desert el procediment obert simplificat 

per l’adjudicació del contracte relatiu al serveis de dinamització i facilitació de la Comunitat 

Metadecidim i del projecte Decidim i anuŀlar l’autorització de la despesa per a l’exercici 2019 i 

per un import de 33.546,55 euros. 

 

17.- (18003940) (2189203) Del gerent del districte de l’Eixample, d’11 de febrer de 2019, que 

allibera la quantitat de 969,65 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en l’adjudicació del 

contracte relatiu a la Dinamització i suport tècnic als processos participatius i comunitaris del 

barri de Sant Antoni, per a l’exercici 2019 adjudicat a ASS. per la creació i estudis D.  

 

18.- (19000371) (0167/19) Del gerent municipal, d’11 de febrer de 2019, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte mixt de l’arrendament de la 

plataforma hardware i els serveis necessaris d’oficina tècnica per mantenir i evolucionar el 

servei Open Data Bcn, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 155.667,70 euros (IVA 

inclòs). 

 

19.- (19000198) (0032/19) De la gerent de Recursos, de 12 de febrer de 2019, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza despesa del contracte del servei de pre-producció, 

producció i post producció d’esports i altres productes audiovisuals per a les campanyes de 

comunicació, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 265.439,90 euros (IVA inclòs). 

 

20.- (18005363) (20184494) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 12 de febrer de 2019, que 

adjudica a Alphabet España Fleet Management, SA el contracte relatiu al subministrament, en 

la modalitat d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb distintius per a al Guàrdia Urbana de 

Barcelona, de segon ús i amb mesures de contractació pública sostenible, per als exercicis 

2019-2020, i per un import de 117.394,20 euros (IVA inclòs). 

 

21.- (18005363) (20184494) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 12 de febrer de 2019, que 

anuŀla la despesa del contracte relatiu al subministrament , en la modalitat d’arrendament, de 30 
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escúters elèctrics amb distintius per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, de segon ús i amb 

mesures de contractació pública sostenible, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 

653,40 euros (IVA inclòs). 

 

22.-  (18005144) (0045/19) De la gerent de recursos de 13 de febrer de 2019, que adjudica a Dinser 

Servicios Informáticos, SL. el contracte relatiu a la prestació del servei de digitalització 

certificada de documents de pagament i de justificació de despesa (bestreta), per als exercicis 

2019-2020, i per un import de 16.404,00 euros (IVA inclòs). 

 

23.- (18003512) (20192000) Del gerent municipal, de 14 de febrer de 2019, que adjudica a Ernst & 

Young el contracte relatiu al servei de treballs d’auditoria, revisió del compte justificatiu de 

subvencions de 14 gestions cíviques, 3 subvencions de convocatòria i/o convenis i revisió 

limitada de compte d’explotació de 3 concessions del districte de Sant Martí, lot 1 gestions 

cíviques per als exercicis 2019-2020, i per un import de 53.886,48 euros (IVA inclòs).  

 

24.- (18003512) (20192000) Del gerent municipal, de 14 de febrer de 2019, que adjudica a Ernst & 

Young el contracte relatiu al servei de treballs d’auditoria, revisió del compte justificatiu de 

subvencions de 14 gestions cíviques, 3 subvencions de convocatòria i/o convenis i revisió 

limitada de compte d’explotació de 3 concessions del districte de Sant Martí lot 2 Revisió de 

compte justificatiu convocatòria/subvencions, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 

12.435,34 euros (IVA inclòs).  

 

25.- (18004218) (20180039) Del gerent municipal, de 14 de febrer de 2019, que allibera la despesa 

del contracte relatiu al servei de programació radiofònica, Ràdio Gràcia del districte de Gràcia 

adjudicat a Ludic 3, SCCL., per a l’exercici 2019, i per un import de 3.606,58 euros (IVA 

inclòs). 

 

26.- (18004701) (1201/18) De la gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i 

Transparència, que adjudica a (SICAR) Adoratrices Exclavas Stmo. Sacrament el contracte 

relatiu a la contractació de tres places d’acolliment residencial temporal d’emergència i 

tractament social per oferir un servei d’acolliment, protecció i atenció integral a dones que han 

estat víctimes del tràfic d’éssers humans, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 

131.057,00 euros (IVA inclòs). 

 

27.- (18004701) (1201/18) De la gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i 

Transparència, de 15 de febrer de 2019, que allibera la despesa del contracte relatiu a la 

contractació de tres places d’acolliment residencial temporal d’emergència i tractament social 

per oferir un servei d’acolliment, protecció i atenció integral a dones que han estat víctimes del 

tràfic d’éssers humans, tant dones soles com dones amb llurs fills i filles, tot garantint la seva 

recuperació en condicions de seguretat adjudicat a Adoratrices Esclavas Stmo Sacramento, per 

als exercicis 2019-2020, i per un import de 16.048,43 euros (IVA inclòs). 

 

28.- (18002406) (086/2018) Del gerent del districte d’Horta-Guinardó, de 20 de febrer de 2019, que 

allibera l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la cavalcada 2019 del districte 

d’Horta-Guinardó, per a l’exercici 2019, i per un import d’1.480,00 euros (IVA inclòs) en 

concepte de baixa en la licitació. 

 

29.- (18004552) (156/2018) Del gerent del districte d’horta-Guinardó, de 20 de febrer de 2019, que 

allibera l’autorització de la despesa del contracte relatiu a les obres de reforma de 5 locals per 
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adequar el seu ús a un espai de cotreball, per a l’exercici 2019, i per un import de 17.089,70 

euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació. 

 

30.- (19000358) (20191007) Del gerent del districte de Sant Martí, de 20 de febrer de 2019, que 

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

realització de connexions elèctriques secundàries en els actes cívics a la via pública del 

Districte de Sant Martí, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 17.908,00 euros (IVA 

inclòs). 

 

31.- (14004337) (0009/15) Del gerent municipal, de 22 de febrer de 2019, que prorroga el contracte 

relatiu a la coordinació en matèria de seguretat i salut i de coordinació d’activitats empresarials 

corresponents als contractes relacionats amb el manteniment d’edificis dels 10 districtes i 5 

Gerències i del Manteniment de la Via pública dels 10 Districtes, adjudicat a Copredije, S.A., 

per a l’exercici 2019 i per un import de 12.062,02 euros (IVA inclòs). 

 

32.- (19001003) (20194145) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 26 de febrer de 2019, que 

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

serveis de gestió de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció, per als exercicis 2019-2020, i per un 

import de 143.181,72 euros (IVA inclòs). 

 

33.- (18003214) (120/2018) Del gerent municipal, de 27 de febrer de 2019, que allibera 

l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la prospecció, el disseny i la dinamització de 

l’espai de cotreball “La Clota”, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 21.994,64 euros 

(IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació. 

 

34.- (19000763) (0304/19) De la gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i 

Transparència, de 27 de febrer de 2019, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i 

autoritza la despesa del contracte relatiu al servei d’assessorament i tractament psicològic 

especialitzat de la Unitat Municipal Contra el Tràfic d’Essers Humans amb mesures de 

contractació pública sostenible, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 89.759,16 euros 

(IVA inclòs). 

 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

1.-  Implementació de la Policia de Barri. 

 

El Sr. RECASENS promet que els lliurarà l’Informe de Policia de Barri i que els farà un senzill 

resum. Recorda que el 2016 el govern va impulsar el Pla de seguretat i el Pla director de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, on es plantejava un model centrat en la proximitat, l’adaptació al 

territori, la transparència i el canvi organitzacional de la Guàrdia Urbana. Concreta que aquest 

model es materialitza per mitjà de la Policia de Barri, que es posa en marxa el maig del 2017 al 

Districte de Nou Barris com a experiència pilot, que es desplega després barri per barri fins que 

arriba a tota la ciutat el març del 2019 amb els equips de l’Eixample i de Sarrià - Sant Gervasi.  

Explica que la Policia de Barri és un nou plantejament de com relacionar-se amb la ciutadania. 

Aclareix que no és policia de proximitat, en el sentit de patrulles específiques que fan una tasca 

concreta, sinó unes unitats de coproducció de polítiques de seguretat, perquè entenen que 

policia de proximitat ho és tota la Guàrdia Urbana. Diu que volen ser uns policies referents a 

cada barri, cosa que requereix que tinguin un coneixement precís del barri, que siguin capaços 

de detectar les problemàtiques, de dissenyar intervencions, de resoldre problemes amb 
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perspectiva transversal i de contactar amb la resta d’estructures i serveis que pugui tenir 

l’Ajuntament, o altres, per resoldre les problemàtiques.  

Detalla que aquest servei va més enllà de la lògica típica de reacció i també més enllà de la 

senzilla prevenció, perquè promou la participació i la coproducció de polítiques públiques, la 

generació de coneixement i l’anticipació dels fets per actuar en conseqüència.  

 

Diu que, lògicament, ha calgut fer una formació de vuitanta hores abans del desplegament, 

rebuda d’un equip multidisciplinari amb suport de la Universitat de Barcelona, una formació 

que té com a objectiu reforçar les eines de detecció, anticipació i intervenció en conflictes de 

convivència i que inclou comunicació, acció comunitària, coneixement dels serveis públics de 

la ciutat i del districte, i coneixements temàtics com la diversitat religiosa o la perspectiva de 

gènere. Detalla que a més a més s’ha fet un seguiment del projecte amb formacions 

específiques en treballs d’equip i formació conjunta, amb més de trenta-cinc sessions.   

Informa que els resultats d’aquest desplegament són que ara Barcelona té uns cent quaranta 

policies de barri, que caldrà ampliar en el futur, i que totes les persones que hi han participat ho 

han fet de manera voluntària, o sigui, que els agents s’han presentat voluntàriament al destí de 

policia de barri. Explica que a cada àmbit territorial se li assigna una adreça electrònica, 

telèfons mòbils, ordinadors i el material necessari per a la nova feina.  

Exposa que la prova pilot que va començar a Nou Barris el 2017 va aportar informació 

important per millorar el projecte, que s’hi han anat fent modificacions i s’ha establert un 

protocol estandarditzat tant pel que fa a la selecció de personal com a la comunicació del 

desplegament al barri, a fi de situar la Policia de Barri en el seu àmbit de manera que no es 

confongui amb la policia clàssica de proximitat.  

Accepta que cada barri és diferent i requereix estils específics, però que alhora necessitaven que 

hi hagués una coherència i una unitat del projecte i que per això al començament del 2018 es va 

crear l’Oficina de Proximitat, que té aquesta funció de coordinació. Detalla que aquesta oficina 

té ara una nova eina informàtica per millorar l’anàlisi de les fonts d’informació de la Guàrdia 

Urbana i que també desenvolupa el sistema CASA –cerca, acció, seguiment i avaluació–, basat 

en el sistema anglès SARA, que no és altra cosa que un sistema de generació de política pública 

de seguretat. Conclou que totes aquestes accions d’avaluació estaran acabades aquest 2019.  

Referint-se a les problemàtiques tractades, especifica que l’any 2018 s’han tractat 1.270 casos 

en els barris on estava operativa la Policia de Barri –Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu, 

Ciutat Vella i Sants-Montjuïc–, però que l’important és el canvi de qualitat que hi ha hagut en 

aquestes intervencions. Concreta que un cas destacable va ser el que es va produir al barri de 

Prosperitat, amb l’obertura d’un centre de culte. Assegura que en tots els casos tractats hi ha 

hagut evolució de les persones afectades respecte als problemes que s’havien creat, que hi ha 

hagut informació a la ciutadania i que a més s’ha influït en qüestions que no afecten solament la 

Policia de Barri, com són problemes de drogues.  

Està convençut que s’han consolidat dos nivells de coordinació entre referents policials i tècnics 

de prevenció: els barris i els districtes. Pensa que la coordinació entre barri i districte és 

fonamental, perquè sense el districte aquesta feina no es pot fer. Diu que treballen també per 

millorar els canals de comunicació amb la ciutadania, amb l’ajuda de les xarxes socials. 

Conclou que es troben en una segona fase, que s’haurà de desenvolupar en els anys vinents, i 

que és un model d’èxit, destinat a constituir una Guàrdia Urbana adequada als nous temps i a la 

nova normativa de la nostra ciutat. 

 

El Sr. MARTÍ dona les gràcies al Sr. Recasens per les explicacions i per la feina que s’ha fet en 

el desplegament d’aquest servei, que creu que va en la bona direcció. Recorda que en aquesta 

qüestió han expressat alguns dubtes al llarg del desplegament, però que encara no estan en 

condicions de poder valorar els resultats reals dels equips en cadascun dels setanta-tres barris.  
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Agraeix la feina de la policia, especialment dels agents de la Guàrdia Urbana que 

voluntàriament s’han sumat en aquest projecte de Policia de Barri amb voluntat de servei a la 

ciutadania, tingui o no tingui èxit aquest projecte. Retreu al govern que contínuament els 

expliqui la diferència entre policia de proximitat i policia de barri, i recorda que hi ha altres 

fórmules que ha fet servir l’Ajuntament per proveir aquests serveis de proximitat o de Policia de 

Barri, com en diem ara. Diu que encara que siguin models diferents de prevenció i de mediació, 

no són cap novetat.  

Creu que el concepte de «coproducció» el fa servir el govern d’una manera massa lleugera 

sempre que parlen de polítiques públiques. Pensa que la Guàrdia Urbana cada dia va fent la 

seva feina i la va millorant, amb coses noves –crítiques també, de vegades, amb la direcció 

política de la mateixa policia– que impliquen un retorn dels mateixos agents cap al sistema.  

Afirma que des del primer dia que es va començar a implementar la Policia de Barri ells van dir 

que era un model amb el qual podien estar d’acord filosòficament, perquè venia de sempre que 

l’Ajuntament es plantegés com millorar la prevenció i la mediació –a banda de les actuacions 

quan hi ha incompliment de les ordenances o fets delictius–, com fer que la gent se sentís més 

atesa i veiés la Guàrdia Urbana més pròxima quan necessitaven alguna cosa, per mitjançar, per 

prevenir o, evidentment, per intervenir quan hi hagués fets delictius o incompliments flagrants 

de les ordenances.  

Recorda que havien demanat un seguiment del tema i que el govern en parlés en la 

compareixença pendent sobre el Pla de barris. Volen resultats, encara que siguin parcials. Sap 

que estem a final de mandat i que no es pot demanar un resultat global, però sí que voldrien 

informacions concretes, ni que siguin parcials, d’aquest model.  

Insisteix en el que han dit altres vegades, que no hi ha prou agents de la Guàrdia Urbana a la 

Policia de Barri. Li sembla evident que amb un o dos agents per barri no n’hi ha prou, i més –

per molta formació específica que tinguin– si no són agents amb prou experiència o si són 

agents acabats d’incorporar, sinó que són agents que procedeixen d’altres unitats de la Guàrdia 

Urbana, amb la qual cosa traiem agents d’un lloc i els posem en un altre. No veu com pot haver-

hi efectivitat, si es fa d’aquesta manera, o almenys no tenen dades que hi hagi aquesta 

efectivitat.  

Critica que els agents de la Policia de Barri, si hi ha un operatiu en  marxa, s’han d’afegir en 

aquest operatiu i deixen de fer la feina de policies de barri, de manera que no saben, al final del 

mandat, quantes hores reals han dedicat a la feina de policies de barri i quantes a engrossir 

operatius ordinaris de seguretat.  

Conclou que hi ha una manca de recursos de la Guàrdia Urbana, siguin per a la Policia de Barri 

o siguin per a operatius ordinaris, i pensa que això no es resoldrà si no hi ha en els anys i en els 

mandats vinents convocatòries molt més àmplies de la Guàrdia Urbana.  

 

El Sr. SIERRA agraeix al Sr. Recasens la presentació de l’informe i recorda que ja es van reunir 

el 2015 quan el govern volia aprovar el Pla de seguretat i el pla director que ara han aprovat i 

que diuen que és un pla obert que es pot modificar. Retreu que hauria estat bé aprovar-lo amb el 

consens de tots els grups i la seguretat hauria anat millor per a tothom en aquest mandat.  

Considera que hi ha obvietats, com la de dir que és «un nou plantejament» –que el seu grup 

creu que no hi és– o que cada barri és diferent –això sí que és bastant obvi–, però que hi ha una 

cosa que els preocupa, que és que diuen que ara les intervencions són «de qualitat». Demana si 

les intervencions d’abans de la creació d’aquest cos no eren de qualitat i vol saber també si la 

USP –ara URPE– no és policia de proximitat, si han dit que tota la Guàrdia Urbana ho és.  

Assegura que no desqualifica el nou pla, perquè comparteixen els conceptes de prevenció i 

proximitat, però que per a això calen mitjans materials i sobretot humans, al voltant de 1.500 

guàrdies urbans nous, que ells incorporaran en el mandat vinent. Ara bé, creu que a la nit hi ha 

un gran índex de comissió de delictes, en determinades hores punta, i que està molt bé que s’hi 
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treballi la proximitat, però que hi veuen moltes dificultats, perquè el que necessita la Guàrdia 

Urbana, a banda d’un suport institucional i d’un lideratge del qual han estat mancats –acusa 

l’alcaldessa que, a més de no venir a les comissions, no parla mai de seguretat als plens si no és 

que hi ha un prec o una pregunta–, són més agents.  

 

El Sr. CORONAS agraeix al comissionat la presentació de l’informe, que diu que esperaven 

amb ganes de saber quins resultats estava donant la Policia de Barri. Veuen amb bons ulls el 

canvi de tendència de posar al centre de les polítiques policials la prevenció en comptes de la 

reacció, perquè si preveus és més fàcil que després no hagis de reaccionar. Pensa que la Guàrdia 

Urbana organitzada en Policia de Barri ha de fer aquesta primera detecció, analitzar la 

informació, definir les problemàtiques i donar la resposta més adequada per a cadascuna 

d’aquestes problemàtiques, i alhora anar adaptant les intervencions –si han de ser policials o 

no– segons l’evolució.  

El seu grup demana i proposa no donar només respostes policials a les diverses problemàtiques 

que sorgeixen, sinó treballar de manera coordinada amb tots els serveis i àrees possibles, de 

manera transversal, per donar respostes integrals.  

Accepta que el nombre d’efectius és limitat, però no entraran en la subhasta de dir quants 

urbans portaran. Aconsella a Ciutadans que no siguin temeraris i no prometin 1.500 guàrdies 

urbans –tot i que ells no governaran–, no sigui cas que els passi el mateix que amb els 

habitatges socials promesos per la Sra. Colau. Però sí que li sembla que 140 policies de barri 

per a 73 barris –menys de dos agents per barri, la qual cosa vol dir que en servei n’hi haurà un 

per barri– serà insuficient per fer aquesta «feina qualitativa» de la Policia de Barri, com deia el 

comissionat, o per assolir els objectius fixats en el pla director. Recorda que la participació en 

aquest servei és voluntària, i pensa que si el servei funcionés com cal potser hi hauria més 

voluntaris per formar-ne part. Diu que de tota manera esperaran a veure com evoluciona, si cal 

reforçar-ho o si cal ajustar tot el que fa referència a la Policia de Barri.  

 

La Sra. ANDRÉS admet que la Policia de Barri és una bona mesura perquè, com diu l’informe, 

intenta superar la lògica de la reacció i avança en la prevenció i l’anticipació, gràcies a la 

informació que pot recollir aquesta policia.  

Pel que fa a la implementació, constata que no hi ha hagut suma de nous agents, no ha crescut el 

cos, de manera que el que es guanya per un cantó es perd per un altre, de manera que li sembla 

que és una mesura més de maquillatge que no pas eficient. Alerta que en no comptar amb 

mitjans humans ni materials afegits el que es fa és perjudicar les UT, que poden saturar-se en 

tasques burocràtiques i malmetre la vocació de proximitat d’aquesta policia.  

Assegura que segons les dades de l’Enquesta de victimització de Nou Barris, on es fa la prova 

pilot, aquesta prova ha estat innòcua, perquè l’índex de victimització del 2017 és exactament 

igual que el del 2016, mentre que els fets delictius a Nou Barris s’han incrementat, en relació 

amb la ciutat, un 13%: del 43% el 2016 al 56% el 2017. Pensa que el 2018 no serà millor i que, 

per tant, no és que no hagi passat res, sinó que s’ha incrementat el pes dels fets delictius.  

Insisteix, doncs, que s’ha tret una cosa d’un lloc per posar-la en un altre i que per tant, com en 

altres ocasions, és una eina publicitària, en aquest moment preelectoral, que es vol vendre com 

si fos un guany quan no ho és. Recorda que parlen de la seguretat de les persones en un districte 

molt afectat on ningú no es pot pagar la seguretat, ha de ser pública, i que la gent ha d’estar 

segura a casa, al carrer, a la ciutat, cosa que no passa.  

Conclou repetint que la idea és bona, però que com a implementació no s’ha fet res, amb el 

perjudici afegit a la tasca normal d’una UT que ja era molt precària. En resum, creu que hi 

falten recursos i suport institucional.  
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El Sr. VILLAGRASA agraeix al Sr. Recasens l’informe i comenta que el paper ho aguanta tot, 

concretament que la Sra. Colau pugui dir que ha posat en marxa la Policia de Barri. Diu que ja 

té el seu titular.  

Retreu al comissionat que quan un veí parla de Policia de Barri entén una cosa diferent de la 

que ell ha explicat, perquè pensa que és un dispositiu de barri, proper al ciutadà i que és al 

carrer. Ell creu, en canvi, que la Policia de Barri que implanta el govern és un coordinador 

policial de recollida d’informació per intentar prevenir els delictes. 

Repeteix que el que s’aconseguirà és el titular per a l’alcaldessa: que Barcelona, que tenia un 

problema de seguretat, ara té la Policia de Barri. Pensa que no és veritat, tal com ho entén el 

ciutadà.  

Critica que, a més, s’implanta de manera desigual, traient agents d’un barri per portar-los a un 

altre, amb quatre unitats a la nit per a deu districtes. 

Pensa que no se’n poden fer balanços, perquè hi ha un policia de barri per barri, ni se’n faran, 

perquè d’aquí a dos mesos hi haurà eleccions i segurament un govern nou que canviarà el 

sistema i el model.  

Sí que vol agrair al comissionat que sempre hagi donat la cara pel govern, i li sembla una 

vergonya que els regidors del govern, començant per l’alcaldessa, s’hagin amagat sempre rere 

seu per no donar la cara quan es parla de seguretat. També vol donar les gràcies a la Guàrdia 

Urbana pel que han patit durant aquests quatre anys amb aquest govern, d’insolències, de posar 

en dubte la seva feina, de desmantellar la USP, de no ser atesos per l’alcaldessa. Pensa que la 

Guàrdia Urbana ha passat els quatre pitjors anys de la seva existència. Reitera el reconeixement 

a la Guàrdia Urbana i diu que la seva feina, en democràcia, sempre ha estat de qualitat, fins i tot 

ara, malgrat la Sra. Ada Colau.  

 

La Sra. ROVIRA dona les gràcies per l’informe i recorda que el seu grup ja va donar suport a 

aquest canvi del model d’intervenció de la Guàrdia Urbana, i que s’apostés per una policia de 

proximitat. No comparteixen les crítiques que aquesta policia no té unes funcions clares, perquè 

creu que tant a l’informe com al projecte queda ben recollit que són les persones que resolen els 

problemes en un primer nivell, la qual cosa vol dir analitzar i coordinar-se, com s’explica a 

l’informe, amb els agents implicats als barris i amb els diversos recursos municipals. Per tant, 

pensa que sí que hi ha una unes funcions que depassen una única intervenció policial, perquè 

obliguen a coordinar-se amb altres àrees municipals, amb la perspectiva del dret i amb 

l’abordatge social dels conflictes que s’esdevenen al territori. Per tant, no estan d’acord amb 

algunes de les intervencions que han fet els grups de l’oposició, que treien valor al projecte o al 

desenvolupament que es vol fer de les actuacions policials.  

Comparteixen, doncs, la proposta del govern d’una policia de barri, d’una policia de proximitat 

que treballi amb una perspectiva comunitària, que dissenyi intervencions conjuntament amb 

treballadors municipals i amb els agents implicats dels diversos barris. Sí que creuen, en canvi, 

que avui en dia no es donen les condicions per desenvolupar aquest tipus de model a Barcelona. 

Pensen que la formació que s’ha donat als agents pot ser un bon inici, però que unes poques 

hores de formació no poden ser suficients, i menys en un cos acostumat a rebre la pròpia 

formació no amb ajuts externs sinó a partir de la seva decisió sobre la formació que 

necessitaven i la perspectiva. 

Considera que s’havia d’haver fet un pas previ, que seria una bona formació del conjunt dels 

agents de la Guàrdia Urbana des d’una perspectiva interseccional, de drets, feminista, per 

assegurar que el cos pot respondre a les necessitats i als conflictes que sorgeixen a la ciutat. De 

la mateixa manera, creu que primer hauria estat necessari tenir un cos on hi hagués dones –no 

arriben al 30% actualment– i que representés la diversitat que hi ha avui a la ciutat, de manera 

que molta gent no se sent interpeŀlada pels actuals agents de la Guàrdia Urbana.  
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El Sr. RECASENS agraeix les intervencions, especialment les constructives, que diu que els 

ajuden a millorar.  

Afirma que aquest model de Barcelona és nou, està fet i funciona, i abans no n’hi havia. 

Assegura que la valoració als setanta-tres barris és molt positiva, tant del punt de vista policial, 

com de districte, com de ciutadania. Està d’acord que calen més agents i n’hi posaran més, però 

avisa que si es vol que siguin referents no se’n poden posar més de dos o tres per barri. També 

està d’acord que cal donar-los més formació, i assegura que la formació a la Guàrdia Urbana 

serà un tema prioritari. També promet que prioritzaran –ja ho fan, diu– que la feina dels policies 

de barri sigui de policies de barri i no una altra.  

Pensa que les intervencions de la policia poden ser de quantitat o de qualitat, i que en aquest cas 

s’acosta més a l’àmbit qualitatiu, sense que una cosa exclogui l’altra. Troba que és un model 

positiu i que funciona. Explica que el que ha fet és un balanç i que cal esperar resultats 

definitius més endavant, però que el model és aquest. Recorda que si no tenen més policies no 

és per falta de voluntat de l’Ajuntament, sinó perquè no poden créixer per raons que ja es 

coneixen. Torna a demanar que els ajudin a créixer però sense fer brindis al sol, i està d’acord 

que fer guerres de xifres és inútil. 

 

El Sr. MARTÍ s’alegra de coincidir en la necessitat que calen nous agents i, sense entrar en 

subhastes, retreu al govern que no hagi fet la feina. Els recorda el que va passar el 2016. Afirma 

que tenen un dèficit, també, gràcies en part al mateix govern. 

 

El Sr. SIERRA reitera que el concepte de proximitat el que requereix són mitjans humans. Creu 

que no s’ha d’entrar en una guerra de xifres, però que cal analitzar què ha passat aquests quatre 

anys, quant s’ha gastat en hores extres, cal veure els recursos de l’Ajuntament i les negociacions 

amb l’Estat, i recorda que hi ha un ex primer ministre i de l’Interior que ha dit 1.500 per als 

quatre anys vinents.  

 

Es dona per tractat. 

 

2.-  Pla de formació interna en drets humans i diversitat 2017-2019. 

 

La Sra. GUILLÉN explica que l’informe que presenten és el balanç de la mesura de govern que 

van presentar al desembre de 2016, un desenvolupament concret del programa «Barcelona, 

ciutat de drets» que corresponia al Pla de formació de drets humans i interculturalitat, 

treballada, consensuada i alineada amb les polítiques de formació de recursos humans de 

l’Ajuntament que ja existien.  

Concreta que els objectius eren dos: la sensibilització i la capacitació de les treballadores i els 

treballadors municipals per dotar-los d’eines en la defensa dels drets de ciutadania, que 

repercutissin positivament en la seva feina, i millorar la informació sobre mecanismes 

municipals.  

Explica que en aquests dos anys han treballat en la construcció de materials, unitats didàctiques 

conjuntament amb departaments de la casa i també amb entitats de la ciutat, en temes molt 

diversos que s’han desenvolupat en 58 cursos presencials per a gairebé 1.400 persones de 

l’Ajuntament i en un curs virtual que es troba a la intranet –al qual poden accedir també les 

regidores i els regidors– i que ja han fet més de 400 persones.  

Detalla que entre els públics objectius amb els quals han treballat cal destacar la Guàrdia 

Urbana –no sols la Policia de Barri, sinó també en un nou procediment operatiu per investigar i 

prevenir els delictes d’odi i la discriminació–, la SOAP, els Serveis Socials i els i les mestres 

del Consorci d’Educació de Barcelona.  
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Destaca que ha augmentat, i molt, la formació a demanda, cosa que consideren un indicador de 

qualitat de la formació que ofereixen. Explica que han treballat amb TMB, amb professionals 

de Joventut i de Cementiris, i amb tècnics de Participació, entre d’altres.  

Respecte als reptes de futur, exposa que continuen treballant amb Recursos Humans per arribar-

hi amb molts més treballadors municipals; que com que adapten la formació a les necessitats, 

treballen molt en la detecció d’aquestes necessitats; que han d’elaborar un sistema d’avaluació 

de l’impacte d’aquestes formacions i que també hi treballen, i que han d’ampliar els públics 

objectius.  

Conclou que tenen tots els detalls a l’informe i que es posa a la seva disposició per a les 

preguntes que li vulguin fer. 

 

La Sra. VILA recorda que en el moment que es va presentar aquesta mesura ja els va sorprendre 

que, en una qüestió tan important com la formació en els drets humans i en la interculturalitat, 

el govern presentés un cicle formatiu. I diu que ara, si analitzen les dades que els faciliten, hi ha 

moltes activitats a les quals han assistit sis persones, i que si miren les hores de formació dels 

treballadors i treballadores, en alguns casos són només dues hores. Creuen que és del tot 

insuficient per a l’envergadura de la missió.  

Comparteixen l’ambició d’aquesta missió; creuen que és fonamental que els drets humans 

formin part del dia a dia de l’Ajuntament i que els treballadors i les treballadores públics 

estiguin impregnats de la seva defensa i promoció. Però diu que no comparteixen amb el govern 

la falta d’ambició en l’envergadura de la mesura i en l’obtenció de resultats. Pensa que el 

coneixement i el respecte dels drets humans necessita polítiques realment transversals i 

estructurals que impregnin tota la institució: totes les polítiques, els plans, els serveis 

municipals, qualsevol treballador públic quan s’adreça a un ciutadà o una ciutadana, han de 

tenir aquesta formació, aquesta sensibilitat, han de saber que hi ha diversitat –el fet religiós, 

cultural...– per evitar la discriminació.  

Pensa que per aquest motiu era important dotar-se d’un instrument que fos sòlid, que permetés 

formar els treballadors però també assessorar la ciutadania, aquelles persones que poden haver 

vist vulnerat el seu dret, i que inclogués fins i tot sanció. Recorda que en el mandat anterior 

havien desenvolupat mecanismes perquè l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències i 

per la via administrativa, pogués sancionar en la qüestió de la discriminació de drets. Creu que 

ara no hi ha res d’això i demana on para l’impuls de l’anterior mandat de l’Agència pels Drets 

Civils i la No Discriminació, que diu que era un instrument transversal, que donava centralitat 

als drets humans. Pensa que ha faltat valentia política i lideratge. Diu que els drets humans, a 

banda de declaratius, han de ser efectius, i que el govern s’ha limitat a la part declarativa, que és 

important –i que tots els grups hi estan d’acord–, però no és suficient.  

Conclou que no existeix l’instrument sòlid que garanteixi les mateixes oportunitats a tota la 

ciutadania, perquè el govern va dinamitar l’agència. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix també la presentació de l’informe i dona suport a les campanyes de 

sensibilització per fomentar els drets humans i la interculturalitat. També dona per fet que la 

majoria dels treballadors de l’Ajuntament tenen aquest respecte pels drets humans i la 

interculturalitat, però creu que és benvinguda qualsevol formació complementària. 

Pensa, però, que en el document que els presenten hi ha un taló d’Aquiŀles, que és el problema 

de l’avaluació, que en aquest cas es queda en l’eix de la sensibilització, no hi ha una avaluació 

formativa. Diu que ha parlat d’un tema molt important, la prevenció, però creu que si la 

prevenció només es fa de manera puntual i sense seguiment, no té tant efecte.  

Admet que els objectius són compartits, però diu que li hauria agradat saber d’on es partia, quin 

coneixement hi havia, per veure si s’ha avançat o no un cop feta la formació d’aquests cursos. 
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Demana saber, per això, si s’ha fet alguna avaluació sobre la implementació d’aquestes mesures 

o si tenen previst fer-la. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix igualment la presentació de l’informe i constata que el calendari fixat 

al programa «Barcelona, ciutat de drets» s’està complint. Recorda que un dels primers punts 

d’aquest programa era la revisió de la normativa municipal que afecta els drets humans, però 

que això s’escapa de la competència municipal. I en aquest punt continuen trobant a faltar una 

auditoria externa de salvaguarda dels drets humans.  

 

Insisteix en el que han dit sempre: qualsevol mesura que fomenti la formació, la divulgació i el 

coneixement dels drets humans i la interculturalitat els sembla positiva, útil i molt necessària. 

Els crida l’atenció que la mesura faci esment diverses vegades de la necessitat que aquestes 

accions englobin tot el personal de l’Ajuntament, incloent-hi els instituts municipals, i que 

després no s’arribi sinó a poc més de 1.300 persones d’una plantilla pròxima als 14.000 

treballadors, la qual cosa implica que no s’arriba ni al 10%, i l’any passat a un 7%. Creu que val 

la pena valorar la necessitat de fer més atractiva aquesta mesura, si cal fomentant la formació 

dels treballadors municipals de maneres més directes, o potser una bona eina serien indicadors o 

valoracions per saber el que no funciona, per arribar a tothom.  

Valoren també les coŀlaboracions d’entitats externes de drets humans i interculturalitat. Pensen 

que el capital humà i associatiu de Barcelona pel que fa a drets humans és un bagatge que cal 

explotar, i tal com ho fa la Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat, una bona manera 

d’implementar una xarxa potent de formadores i expertes en drets humans al servei de la 

ciutadania, no únicament al servei dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.  

Creuen, per tant, que cal continuar treballant en les accions engegades i en el desplegament del 

pla de formació interna durant el 2019, a fi i efecte d’arribar a tot el personal de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 

La Sra. ANDRÉS se suma als agraïments per la presentació de l’informe, que en termes 

generals valoren positivament. Recorda, però, que el pla és del desembre de 2016 i que per tant 

se li pot exigir un grau de compliment superior.  

Considera que és un pla importantíssim per promocionar el nostre model de ciutat diversa, 

intercultural i plural, i per això esperaven que aquest informe anés una mica més enllà del que 

són les accions estrictament formatives i parlés d’alguns objectius qualitatius. Voldrien saber si 

el personal municipal ha incorporat l’enfocament de drets humans i el reconeixement de la 

diversitat i si se’ls ha capacitat per detectar situacions de discriminació, de tracte no igualitari o 

odi, per fer servir les eines de què disposa l’Ajuntament per defensar la ciutadania.  

Insisteix en la necessitat de reforçar els continguts en els diversos àmbits de la discriminació i el 

discurs de l’odi, i més en aquests moments en què hi ha coŀlectius –LGTBI, dones, persones 

immigrades– que han patit atacs, la qual cosa requereix tots els esforços possibles. Per això 

demanen un protocol sobre la cessió d’espais públics a organitzacions que promouen discursos 

d’odi.  

Resumeix, doncs, que els agradaria tenir més inputs qualitatius del pla i que de cara al futur 

caldria obrir noves línies de treball i itineraris formatius a demanda, també segons els perfils 

professionals; reforçar molt la feina als territoris, al carrer, amb la Guàrdia Urbana de 

proximitat; caminar cap a un canvi cultural institucional de l’Ajuntament en aquesta matèria; 

contemplar la possibilitat de formació no presencial, amb plataformes virtuals, per ampliar el 

nombre de treballadores i treballadores a qui arriba, i permetre l’avaluació qualitativa del pla 

amb indicadors que informin de si s’acompleixen els objectius. 
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El Sr. MULLERAS recorda que el seu grup ja va manifestar, quan es va presentar el programa 

al Plenari del juny del 2016, que li faltava una part, perquè s’hi parlava de drets però no de 

deures.  

Assegura que el seu grup municipal sempre ha defensat el compromís de Barcelona amb els 

drets humans i la participació democràtica, però són partidaris de parlar conjuntament de drets, 

d’obligacions i de deures, i afirma que hi ha drets a Barcelona, com la llibertat d’educació o el 

dret a la llengua, que no estan recollits en aquest pla i que no es poden exercir lliurement.  

També troba a faltar els informes d’avaluació sobre la implantació d’aquest pla, saber com 

s’avalua. 

 

Finalment, entenen que els treballadors de l’Ajuntament estan ben formats pel que fa a drets 

humans, que els compleixen i els respecten en la seva acció diària en relació amb la ciutadania. 

Vol posar de manifest, doncs, la vàlua del personal de l’Ajuntament, de les seves empreses i 

dels seus instituts, i creu que tenen molt bona formació i molt bona pràctica, en el dia a dia, 

sobre drets humans. 

 

La Sra. ROVIRA s’afegeix a l’agraïment per la presentació de l’informe, per saber com es 

desenvolupava la mesura de formació interna en drets humans.  

Comparteixen que s’hagi fet amb una perspectiva formativa, perquè creu que és imprescindible 

si es vol treballar en matèria de drets dins de l’Administració pública, en un moment en què 

l’augment, o la seva visibilització, d’agressions racistes, LGTBIfòbiques o masclistes és un fet 

quotidià a la nostra ciutat, alimentat també per alguns partits polítics aquí presents que després 

s’alegren que es prenguin mesures com aquestes, amb la contradicció que això representa. 

Pregunta si els coŀlectius de treballadores de serveis de titularitat municipal gestionats per 

empreses externes també accedeixen a aquestes formacions i quina n’ha estat la recepció, 

perquè li consta que en aquestes empreses també es fan formacions no controlades per 

l’Administració pública i no sap si poden ser contradictòries i al final no es pugui fer una bona 

intervenció quan treballen amb coŀlectius.  

Pensa que la formació en aquests aspectes, com s’apunta al final de l’informe, no s’hauria de 

limitar a unes quantes hores, sinó que hauria de ser contínua, i que també hi hauria d’haver una 

avaluació qualitativa sobre els aprenentatges extrets, sobre com aquella formació canvia les 

intervencions del mateix Ajuntament a la ciutat. Reconeix que se’n parla com a repte de futur, 

però pensa que ja s’hauria d’haver incorporat des del començament, per poder fer una bona 

anàlisi de les dades que s’extreuen de les jornades formatives.  

Finalment, creu que això ha d’anar acompanyat d’una ampliació dels serveis públics per poder 

atendre la realitat de la ciutat, on es pot veure que hi ha una vulneració de drets per part de 

treballadors públics o no públics respecte a persones migrades, persones LGTBI, dones que 

accedeixen als circuits de violència masclista. Afirma que constantment es vulneren drets, 

segons informes d’institucions o ONG independents, i que això reclama una ampliació dels 

serveis amb personal format que rebi aquesta formació contínua.  

 

El Sr. ASENS diu que no pensava intervenir, però que ho fa arran de la intervenció del 

PDeCAT. Afirma que estan oberts a escoltar propostes sempre que siguin rigoroses, però que el 

fet és que no s’havia fet mai formació de drets humans, de manera transversal, a l’Ajuntament, 

ni s’hi havia aprovat mai una sanció per discriminació. Recorda que abans hi havia una oficina 

totalment ofegada pressupostàriament i sense línia política, com la de la Generalitat, que no sap 

encara de què serveix. Per tant, insisteix, que parli el PDeCAT de capacitat sancionadora, i 

precisament avui, quan es comença a tramitar l’aprovació de la Llei per a la igualtat de tracte, 

en la qual no es recull la capacitat sancionadora dels ajuntaments, i quan la Generalitat no 
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desenvolupa ni aplica moltes de les lleis –com la de l’homofòbia o la de l’habitatge–, li sembla 

bastant insultant. Els acusa de fer una política retòrica de drets humans, buida de resultats, i 

demana que no els donin lliçons. 

 

La Sra. GUILLÉN accepta que haurien d’arribar a molts més treballadors i treballadores 

municipals. Explica que l’oferta formativa de l’Ajuntament és molt àmplia, amb aspectes molt 

diversos, i que el temps de què disposa el personal municipal és limitat; de fet, cada treballador 

o treballadora pot triar dues formacions cada any, de manera que la seva capacitat d’escollir és 

limitada.  

 

Defensa que un indicador de qualitat segons el qual van en la bona línia és l’augment de la 

formació a demanda, perquè els van a buscar. Explica que un altre indicador qualitatiu és que 

arran de la formació que van poder fer amb els tècnics de prevenció de cadascun dels districtes, 

coordinats des de la Gerència de Seguretat i Prevenció, quan aquests tècnics de prevenció han 

trobat conflictes en l’ús de l’espai públic, saben a qui adreçar-se. Exposa que la formació no 

sols serveix per a un canvi de mirada, sinó també per conèixer els serveis que poden oferir.  

Respecte dels deures, recorda al Partit Popular que l’article 53.1 de la Constitució espanyola 

recull els drets que vinculen tots els poders públics, amb l’obligació de respectar-los, garantir-

los i protegir-los, i que aquesta és una obligació continuada en la qual els poders públics s’han 

de continuar formant sempre.  

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

3.-  (M1519/11132) Que comparegui el responsable del govern municipal per a oferir informació 

sobre el grau de compliment de les mesures derivades tant del conjunt de proposicions 

aprovades en aquesta Comissió durant el present mandat, com dels precs acceptats.  

 

La Sra. ANDRÉS explica que el que demanen amb aquesta compareixença és un exercici de 

transparència del govern respecte a l’estat de compliment de les diverses iniciatives polítiques 

presentades per l’oposició en aquesta comissió i que han estat aprovades. 

 

El Sr. PISARELLO creu que és una pregunta complicada, però que diria que són molts els 

temes que s’han votat en la comissió en els quals hi ha hagut acords. Detalla que amb el Grup 

Socialista hi ha hagut acords, per exemple, en matèria de relacions internacionals, perquè 

Barcelona tingués una aliança amb ciutats progressistes del món com Amsterdam, Nova York, 

Londres; en la defensa del dret a l’habitatge a escala internacional; en polítiques de memorials i 

de memòria història –i recorda a la Sra. Andrés que ella ha estat la persona del seu grup més 

implicada en la lluita judicial i simbòlica del franquisme–; en matèria de drets humans, en què 

s’acaba de presentar un informe i en què, si es miren els acords als quals s’ha arribat, han votat 

conjuntament moltes vegades. Diu que amb altres grups podria dir el mateix: amb ERC, amb la 

CUP i fins i tot amb el PDeCAT. Afegeix que amb ERC, amb el PSC i amb la CUP fins i tot 

han arribat a acords pressupostaris perquè moltes d’aquestes mesures tinguessin recursos al 

darrere. Reconeix que no hi ha hagut acords, segurament, amb el Grup Popular i el de 

Ciutadans. Diu que amb el Partit Popular és per raons òbvies –si bé reconeix la lleialtat del 

regidor Mulleras, que sempre ha estat clar en les seves posicions, tot i que no les han compartit–

, però que amb Ciutadans ha estat més decebedor perquè era un partit que es presentava com a 
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força modernitzadora i fins i tot s’anomenava socialdemòcrata, i ha acabat en posicions molt 

properes a l’extrema dreta, cosa que l’entristeix molt.  

Sobre el grau de compliment d’aquests acords, accepta que hi poden haver discrepàncies sobre 

si es podria haver fet més, si en la Guàrdia Urbana n’hi ha prou amb la convocatòria que han fet 

de 621 agents nous –que diu que és el màxim que s’ha fet mai i el màxim que es podia fer 

durant el mandat– o si entren en la subhasta de xifres, però creu que el que hi ha hagut en aquest 

mandat és un acord entre les forces d’esquerra en molts temes, de vegades incloent-hi el 

PDeCAT, i clarament contraposat al model de ciutat que defensen el Partit Popular i Ciutadans. 

Defensa que això ha passat en temes econòmics, en drets socials i també en aquesta Comissió 

de Presidència.  

 

La Sra. ANDRÉS concedeix que ha estat un mandat en què s’han pres bastants decisions, i 

també s’han complert, en qüestions de memòria històrica i de reparació de víctimes del 

franquisme, i que també s’ha avançat en transparència o de Codi ètic, però pensa que una altra 

cosa era la valoració que demanaven sobre si aquestes declaracions en què tots estaven d’acord 

han complert els objectius que pretenien. Considera que en algunes qüestions sí i en altres no. 

Recorda que la síndica, en l’últim informe, parlava de transparència en la qüestió dels 

cementiris.  

El que demanaven en la compareixença era el grau de compliment dels acords. Reconeix que 

les matèries eren innovadores i que s’ha avançat, i també en participació, però que en aquest 

últim cas no s’han complert els objectius que tenien, ni amb els consells de barri ni amb altres 

mecanismes participatius que es coneixen nominalment però formalment no.  

Diu que ja esperaven que el govern no faria un repàs dels incompliments, però en matèria de 

seguretat i prevenció han estat reiterats els incompliments de proposicions aprovades, precs 

acceptats i fins i tot compromisos adquirits en compareixences demanades pels grups de 

l’oposició. Ho exemplifica parlant de les avaluacions que no hi ha hagut dels consells de 

seguretat i prevenció dels districtes; de la falta d’avenços en la venda iŀlegal a l’espai públic, ni 

respecte a les persones ni en matèria preventiva; de les agressions al metro, que preocupen tant 

treballadors i treballadores com passatgers, als quals posen en risc; de l’acord que no es 

desmantellaria la USP, incomplert per un decret d’Alcaldia que la desmantella, i reiterats 

incompliments en matèria de seguretat, sense fer gens de cas del que s’havia aprovat, fins i tot 

amb l’abstenció del govern, ni dels precs acceptats.  

Recorda que havien demanat una valoració en matèria de seguretat, que no la fes només el 

comissionat, sinó també un electe del govern.  

 

El Sr. MARTÍ reconeix que ja s’imaginaven que la compareixença del tinent d’alcalde posaria 

el focus en allò que el govern ha tirat endavant o en allò en què el govern ha estat capaç 

d’arribar a acords amplis. Assegura que el seu grup ha fet esforços, en part reeixits, per arribar a 

aquests acords amplis, no solament amb el govern sinó també amb altres forces de l’oposició 

progressistes.  

Però, sense voler esmenar la Sra. Andrés, diu que el tema no era aquest, sinó analitzar el grau 

de compliment dels acords –siguin proposicions o precs– aprovats en aquesta Comissió de 

Presidència, o en altres comissions, o als districtes. Afegeix que ara que veu el Sr. Asens, 

podrien parlar d’acords aprovats en el seu districte o en el de qui parla, per unanimitat i amb 

cost zero per al govern –per exemple, «instar el govern a reunir els veïns i entitats...» per parlar 

d’un tema, aprovat per unanimitat–, i que després no es fan. Sap que no és el tema d’avui, però 

l’aporta com un exemple. 

Recorda que la Comissió de Presidència ha aprovat moltes declaracions i proposicions i molts 

precs que després el govern no ha complert en gran mesura. Diu que durant el mandat s’han 

aprovat unes quaranta iniciatives del seu grup, o que el seu grup hi ha col·laborat, i que només 
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se n’ha complert una literalment –parcialment, unes quantes més. Retreu al govern que això no 

és presentable, parlin del que parlin: memòria històrica, presos polítics, seguretat i prevenció, 

tot allò de què han parlat. Assegura que la majoria d’acords no s’han acomplert.  

Rebla que el govern pot dir que aquesta mena d’iniciatives no són vinculants jurídicament, i ho 

accepta, però afegeix que una cosa és el ROM i la capacitat que una iniciativa sigui vinculant 

jurídicament, i una altra cosa és que políticament es poden fer moltes coses sense apeŀlar al 

ROM o als efectes jurídics d’aquells acords. Pensa que és una llàstima i que el govern podria 

haver fet molt més, perquè quan s’aprova una cosa no l’aproven només els grups municipals, 

sinó que al darrere hi ha molta gent als quals representen. Creu que onze de quaranta-un 

regidors no es poden permetre el luxe de rebutjar o no portar a terme les mesures que s’han 

aprovat per majoria, i algunes per unanimitat. Acusa que fer això implica baixa qualitat 

democràtica.  

Afegeix que d’un partit de dretes o de l’establishment es pot esperar l’incompliment de segons 

què –aclareix que si porta un llaç groc poc establishment pot ser–, però que d’ells es podria 

esperar molt més pel que fa al que s’aprova per majoria. Diu que li sap greu i que es pensava 

que la nova política passava per altres vies i no per la de no acomplir sistemàticament el que 

s’aprovava per majoria. I vol constatar que ho diu amb un to el més respectuós possible pel 

govern i per la resta de regidors. 

 

La Sra. BARCELÓ s’adreça al Sr. Pisarello i li recomana que no es preocupi tant per Ciutadans, 

si fa o si no fa, i que el que hauria de fer ell és ocupar-se d’aquesta comissió i haver fet avui el 

balanç que li demanava la Sra. Andrés i el que li acaba de dir el Sr. Martí. Li retreu que no ha 

fet un balanç, sinó que s’ha intentat justificar amb els temes dels quals li agrada parlar.  

Reconeix que amb el temps que hi ha d’intervenció és difícil fer un balanç del que ha passat a la 

comissió, però hi ha una cosa de la qual podrien fer balanç constant: l’absència de la 

responsable de Seguretat. La Sra. Colau no ha anat a cap comissió i només contesta quan se li 

pregunta directament al Plenari. Diu que la pregunta que li haurien de fer tots és, si va assumir 

aquesta responsabilitat, per què no ha actuat com a tal i per què no ha estat capaç d’anar a la 

comissió. Recorda les propostes que han presentat el seu grup o altres sobre seguretat, perquè si 

una protagonista de la comissió ha estat l’absència de la responsable de Seguretat, l’altra 

protagonista ha estat la inseguretat. Afirma que per primera vegada en la dècada, a la ciutat de 

Barcelona els ciutadans consideren que la inseguretat és el problema més greu que tenen, i no hi 

ha hagut explicacions, només les del Sr. Recasens, que el seu grup li agraeix. 

Recorda al Sr. Pisarello que la comissió es diu també Comissió de Participació i que el govern, 

que presumia molt de processos participatius, de consultes, de preguntar, ha fet molt poc cas de 

les propostes que els grups li han presentat. Retreu al Sr. Pisarello que no ha estat capaç ni de 

dir quins acords havien fet o a quins havien donat suport, i que ja han vist que en moltes altres 

comissions aproven propostes, hi fan esmenes i després no en fan gens de cas. 

Li fa avinent que els veïns s’han manifestat moltes vegades, i que la setmana passada es van 

manifestar els veïns de Sants-Montjuïc demanant seguretat i més civisme. Pregunta si han parlat 

amb ells.  

Recorda que el govern acabarà el mandat sense haver aprovat la nova Ordenança de civisme, 

per falta de diàleg i de consens amb els altres grups, atès que posaven molt més èmfasi en els 

drets que en els deures que les persones han de tenir quan ocupen la via pública, que és 

absolutament de tothom.  

Conclou que el que hi ha hagut en aquesta comissió és poc diàleg, poca negociació, incapacitat 

de fer amb consens el Pla director de seguretat. I lamenta que avui el Sr. Pisarello tenia 

l’oportunitat de fer un balanç de la comissió i l’ha perduda amb justificacions i anàlisis de les 

postures dels diversos grups. 
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El Sr. CORONAS admet que el que presenten els grups a la comissió no és vinculant 

jurídicament, tot i que considera un exercici de democràcia respectar al màxim les votacions 

que es produeixen. Considera que de fet, en el context actual en què ja no hi ha majories 

absolutes, la política hauria de consistir a governar amb acords més que a cops de decret.  

Pensa que aquesta comissió no és la que ha tingut més discrepàncies ni la que hi ha hagut més 

incompliments, almenys pel que fa al seu grup, perquè reconeix que moltes de les proposicions 

que s’han aprovat han estat sobretot de caràcter ideològic, de cost zero, i per tant creu que 

difícilment podien no implementar-se. Diu que n’hi ha hagut altres que potser han donat més 

feina i que també s’han tirat endavant, com la de les càmeres dels agents de la Guàrdia Urbana, 

que ja està en fase de prova pilot i que havia proposat el seu grup; la del Codi ètic dels membres 

electes i dels càrrecs de l’Ajuntament, que també s’ha dut a terme, o l’anuŀlació dels expedients 

de depuració franquista.  

Retreu que n’hi ha d’altres que no s’han fet, o que no s’han fet com els hauria agradat: el 

Reglament d’honors de la Guàrdia Urbana no creu que doni resposta a la necessitat de canvi 

que hi havia; la Carta de serveis dels agents cívics, que no s’ha fet; les poques mesures preses 

per feminitzar el cos de la Guàrdia Urbana i els Bombers; els criteris de publicitat que s’havien 

de fixar amb els suports municipals, que tampoc s’ha fet, o millorar el Reglament de segona 

activitat de la Guàrdia Urbana, que s’ha fet en altres ajuntaments però no en aquest.  

Ho resumeix dient que hi ha hagut discrepàncies i hi ha hagut acords, i suposa que això forma 

part de la normalitat democràtica.  

Recorda que també hi ha hagut acords del govern amb ells mateixos: és a dir, coses que van dir 

que tirarien endavant i que no han estat capaços de tirar endavant per manca d’acord, com és la 

modificació de l’Ordenança de convivència o el tancament del CIE, que han tancat públicament 

tres cops però que segueix obert. 

La seva conclusió és que quan s’hi esforcen, es pot arribar a acords, però té la sensació que de 

vegades tant d’esforç els fa mandra. Reconeix que arribar a acords vol dir negociar, i que la 

negociació significa hores, reunions, tota una feina al darrere, cessions, acords. I sembla que al 

govern, quan els costa una mica, ja ho donen per impossible. I llavors dediquen l’esforç a fer 

campanyes de premsa i per Twitter i a dir-los, a ERC, que són de dretes, en comptes de 

reconèixer que han estat incapaços d’arribar a un acord. Afirma que totes les propostes que ha 

proposat ERC per arribar a acords han estat d’esquerres. Recorda el Pla de l’habitatge, en què 

després d’haver arribat a un acord en el PEUAT, el govern va preferir un camí més fàcil i va 

pactar amb els que anomenen la dreta.  

Reconeix que aquesta no és la comissió en què hi ha hagut més discrepàncies, però retreu al 

govern que a l’hora d’afrontar com s’ha de governar en minoria i d’intentar ser «nova política», 

que és allò que el grup del govern diu que representa, no han estat a l’altura en aquests quatre 

anys.  

 

El Sr. MULLERAS demana al govern si creuen que això és una obra de teatre. Fa avinent que 

al consistori hi ha actors, un de reconegut prestigi, que és el Sr. Puigcorbé, i una altra no tan 

reconeguda, com la Sra. Colau, però no creu que l’Ajuntament hagi de ser un teatre. Considera 

que, malauradament, el govern converteix les comissions i els plenaris en obres de teatre, on les 

coses que s’aproven després no s’apliquen.  

Recorda que la compareixença era sobre tot allò que s’ha aprovat en comissions, en plenaris, i 

que, malgrat que la majoria dels barcelonins –a través dels seus representants, que són els 

regidors– ho han aprovat, el govern no ho ha aplicat perquè no hi estava d’acord. Els recorda 

que fa quatre anys, quan es van presentar a les eleccions, portaven les banderes de l’habitatge, 

de la participació, que han incomplert, i també portaven la bandera de la dignificació de les 

institucions, i han practicat exactament el contrari. Els retreu que haver buidat de contingut les 
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comissions municipals no és dignificar les institucions municipals. Considera que quan 

s’aproven proposicions per majoria en comissions com aquesta i després no s’aplica el que 

s’aprova és girar l’esquena a la democràcia. Acusa el govern d’haver practicat això durant 

aquests quatre anys. 

Recorda també que s’han aprovat multitud de coses a la comissió, el seu grup també, com ara 

evitar la dissolució de la USP, i el govern va fer el contrari; o les proposicions a favor dels drets 

humans a Veneçuela, que el govern va mirar cap a un altre costat; o la restauració de la figura 

de Joan Antoni Samaranch, que tampoc va ser escoltada perquè no els interessava; o la proposta 

de diversos grups de destituir la regidora de Ciutat Vella per manca de governança en aquest 

districte, i tampoc en van fer cas.  

 

Considera que la compareixença era per parlar d’això: de democràcia, de la manera de 

participar més activament en política, amb les eleccions, i de diàleg, que creu que tampoc n’hi 

ha hagut i el govern ha governat per decret, amb prepotència, sense buscar consensos grans en 

els grans temes de la ciutat, com els pressupostos. Els retreu haver parlat només amb els grups 

que són del seu àmbit ideològic o, moltes vegades, ni tan sols això, han tirat pel dret i han 

governat per decret.  

Reclama al govern municipal que posi fi a aquesta manera de fer.  

 

La Sra. ROVIRA recorda que aquesta compareixença l’ha demanada el PSC en totes les 

comissions i el seu grup ja ha posat en relleu a Drets Socials i a Economia quins són els òrgans 

que té l’oposició i que tenen les veïnes per poder controlar i proposar iniciatives polítiques, i 

quin és el grau d’obligat compliment que té el govern si s’aproven o no. Creu que es posa de 

manifest que aquestes comissions no serveixen per fiscalitzar, perquè el govern presenta quan 

vol els informes sobre les iniciatives que es duen a terme, i que tampoc serveixen per proposar, 

perquè tot i aprovar-se les propostes, el govern després no té l’obligació de fer allò. De manera, 

conclou, que es demostra que aquest Ajuntament és «alcaldista», té una estructura gerencial, pot 

funcionar a cop de decret, i qui governa té competències per desenvolupar moltes accions 

polítiques, contràriament al que s’ha dit que un govern en minoria no pot fer gaires coses.  

Diu que aquests fets també demostren que fins que no hi ha hagut pressió de treballadores i de 

veïnes per desenvolupar certes línies polítiques, l’Ajuntament funciona amb una inèrcia de 

perfil continuista que difícilment es pot trencar amb voluntat exclusivament política.  

Reitera, per tant, el que ja han dit, que les comissions i els plenaris són espais d’escenificació, 

buits de poder de decisió, i que això és un element més de la democràcia representativa, de les 

institucions burgeses que hi ha actualment, i del model econòmic i social. Assegura, doncs, que 

no la sorprèn que s’hagi desenvolupat d’aquesta manera l’acció política del govern, i el que 

creu és que aquestes institucions no serveixen per transformar la voluntat de les veïnes, tret que 

aquestes es mobilitzin i s’articulin en els diversos barris de la ciutat.  

 

El Sr. PISARELLO afirma que quan el govern ha votat amb l’oposició s’han tirat endavant 

moltes de les propostes. Diu que una altra cosa és quan el govern no hi estava d’acord, perquè 

hi ha hagut moltes propostes «Frankenstein» amb el posicionament de les quals podien estar 

d’acord, però que les filosofies amb què es defensaven eren completament contraposades. 

Recorda que hi ha hagut votacions en què el PSC ha votat amb el PP, o ERC amb Ciutadans, i 

llavors no sap què volia dir complir allò. Admet que hi ha llocs com Sarrià - Sant Gervasi on les 

dretes són fortes i llavors poden tenir sentit aquestes propostes. 

Diu al Sr. Martí que per ser antiestablishment calen moltes més coses que portar un llaç groc. 

Pensa que el que ha passat a la comissió són dues coses: les propostes del PDeCAT eren coses 

que ni tan sols complia la Generalitat –en matèria de seguretat, en els Mossos d’Esquadra, en 

matèria econòmica, en memòria, en drets humans– i llavors pregunta amb quina autoritat es pot 
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demanar una cosa que no fa la Generalitat; i, per altra banda, respecte al Partit Popular, que ha 

governat a l’Estat durant la majoria del mandat municipal i ha impedit contractar guàrdies 

urbans, que ha aprovat lleis que afeblien la capacitat de fer polítiques públiques al servei dels 

veïns i les veïnes, no entén amb quina autoritat els podien demanar allò. 

Creu que en el cas de les dretes, doncs, la cosa està molt clara. En el cas del PSC, quan va 

governar amb Barcelona en Comú va donar suport a la funerària pública, va acceptar el 

PEUAT..., i, en canvi, quan van sortir del govern immediatament van mirar cap als lobbys o bé 

van mirar a la dreta. Diu que la seva intervenció d’avui ho demostra: «Seguretat, seguretat, 

seguretat», gairebé com parla el Sr. Valls. Els retreu que ara ja no donen suport a la funerària, 

es penedeixen del PEUAT, i insisteix que el PSC, quan està sol, queda o en mans dels lobbys o 

mira cap a la dreta. Els acusa també que en altres temes que eren complicats, per exemple, en 

terrasses, quan governava el PSC no va arribar a cap acord.  

Pel que fa a ERC, afirma que passa el mateix, perquè ERC va votar amb Ciutadans i el PP 

temes de seguretat per reprovar el govern. Demana al Sr. Coronas si comparteix el que diuen 

aquests grups, i en canvi el que deien ara no tenia res a veure amb ells. Acusa ERC que en 

moments molt concrets no s’ha mostrat com un partit sòlid, fiable. Ho compara amb el que li 

passava al PDeCAT, que deia coses aquí que la Generalitat no feia o les feia diferents. Posa 

l’exemple del cooperativisme, que la Generalitat feia polítiques valentes en matèria de 

cooperativisme i aquí han dit que el cooperativisme era privatitzar. Retreu també a ERC no 

haver votat a favor del tema de Can Batlló, ni del dentista municipal, ni del CAP del Raval. Es 

demana si aquesta és Esquerra, i es respon que és perquè ERC mirava també cap al PDeCAT i 

cap a la dreta. Els acusa també que, quan estan sols, són absolutament imprevisibles, i que van 

dir que Can Batlló era una exageració, i a la inauguració hi havia representants d’ERC, de la 

Generalitat, i en canvi no van ser capaços de votar-hi clarament a favor.  

 

La Sra. ANDRÉS admet que estava esperant l’esbroncada del Sr. Pisarello a la resta de grups, 

però que es veu que té un límit.  

Accepta que diuen sí a «seguretat, seguretat, seguretat», però que no té res a veure amb la 

seguretat que demana la dreta sinó que és seguretat des d’una perspectiva netament d’esquerres. 

Afirma que els barris pateixen greus episodis d’inseguretat, i que ho diu l’Enquesta de 

victimització de l’Ajuntament de Barcelona i no ells. Explica que l’enquesta constata que hi ha 

hagut un increment de vint punts de fets delictius, en un any, a Nou Barris, i que a Nou Barris la 

gent no es pot pagar la seguretat com se la paguen en barris benestants. Insisteix que la 

seguretat és un dret que ha de defensar l’esquerra.  

 

El Sr. MARTÍ li diu al Sr. Pisarello que ell és molt d’esquerres, però li pregunta qui té presos 

polítics i exiliats.  

Defensa que el tema no és dretes o esquerres, ni Sarrià - Sant Gervasi. El tema té a veure amb 

complir els mandats aprovats per unanimitat i que tenen cost zero per a l’Ajuntament. Demana 

si convocar veïns, entitats i escoles a una reunió per parlar d’un tema d’interès general és ser de 

dretes. Acusa el Sr. Asens de no fer-ho en quatre anys, i els antecessors tampoc.  
 

La Sra. BARCELÓ felicita el Sr. Pisarello per haver descobert el que és la política municipal. 

Exposa que la política municipal és que, quan hi ha un projecte bo per a la ciutat, no importa 

qui el presenti, que és el que han fet els grups d’aquest consistori, i que quan hi ha una bona 

proposta al marge de les ideologies, es vota a favor. Li demana que no s’encalli en la teoria de 

dretes i esquerres, en l’«això prové d’aquest grup i no puc votar-hi a favor», perquè això són 

prejudicis i la política ha de ser útil, ha de saltar aquestes etiquetes que el govern posa 

contínuament. Creu que demostra el que diu de les etiquetes el fet que en quatre anys el govern 

no ha estat capaç d’aprovar ni un sol pressupost a l’Ajuntament de Barcelona, perquè no ha 

sabut què era la política municipal, ni dialogar, ni negociar ni arribar a acords.  
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Afegeix que ella se sent molt orgullosa d’haver pogut votar algunes propostes que s’han 

presentat en diverses comissions al marge de la ideologia política.  

 

El Sr. PISARELLO respon que no és que la Sra. Barceló hagi votat al marge de la ideologia 

política, sinó que ha votat amb fonaments completament diferents per buscar un titular als seus 

mitjans digitals, per dir que reprovaven el govern. Assegura, però, que el que votava el Sr. 

Coronas i el que votava la Sra. Barceló no tenien res a veure, i per això no han aconseguit mai 

presentar una alternativa. 

Admet que el govern tenia onze regidors, però defensa que ha presentat propostes més 

coherents que les de l’oposició, que no ha aconseguit mai majories alternatives, i per això quan 

han votat modificacions pressupostàries amb els altres grups d’esquerres, el Grup de Ciutadans 

hi estava en contra, perquè s’ha convertit en un partit d’extrema dreta.  

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.-  (M1519/11124) Que comparegui el responsable del govern municipal per informar sobre el 

compliment per part de l'Ajuntament de Barcelona (incloent els seus districtes, empreses, 

entitats públiques empresarials, consorcis i instituts) d'allò establert a l'article 50 de la Llei 

Orgànica de Règim Electoral General, amb especial menció a: 1. Les campanyes publicitàries 

que tenia previst realitzar el govern municipal en el període comprès entre el 5 de març (data 

que es va publicar al BOE el Reial Decret 129/2019, de 4 de març, de dissolució del Congrés 

dels Diputats i del Senat i de la celebració d'eleccions generals) i el 26 de maig (data prevista 

per a la celebració de les eleccions municipals) indicant, el total de campanyes publicitàries 

previstes, quines han sigut o seran objecte d'anul·lació i quines es mantindran. 2. Els continguts 

web. 3. La web de l'Alcaldessa. 4. Les exposicions. 5. L'ús de les xarxes socials. 

 

(es tracta conjuntament amb el punt 17) 

 

El Sr. BADIA exposa que, en compliment de la LOREG, les decisions que s’han pres sobre si 

calia o no suspendre una campanya o una activitat de comunicació s’han pres consultant el 

secretari, els Serveis Jurídics o, si era necessari, a la Junta Electoral.  

Explica que les campanyes que es posposen són «Esports i salut», la de Vincles i la campanya 

de sensibilització i conscienciació respecte a la contaminació, mentre que les que es mantenen 

són la de Sant Jordi, la d’ajuts al pagament de l’IBI, la d’ajuts a l’economia cooperativa, social i 

solidària, la de promoció econòmica «Impulsem» de Barcelona Activa, la del servei de Bicing, 

la d’«Abandonament zero» i promoció d’adopció d’animals, la de la Festa de la Bici, la de 

crowlending per les plaques fotovoltaiques socialitzades, la del Park Güell sobre la llançadora 

del bus turístic, la campanya del zoo, la campanya del Tibidabo d’obertura de la temporada i els 

actes de «Primavera republicana». Defensa que són campanyes que tenen a veure amb posar en 

marxa serveis i que, per tant, necessiten una comunicació a la ciutadania, però que fan 

referència exclusivament a aquest servei. Afegeix que la festa ciutadana de Glòries també s’ha 

hagut de modificar per anar d’acord amb la LOREG.  

Pel que fa a les webs i les xarxes municipals, informa que també estan afectades per les 

restriccions, i només transmetran a la ciutadania dades sobre serveis, celebració d’actes en què 

participa l’Ajuntament, novetats institucionals i altres informacions d’interès sense al·lusions a 

les polítiques públiques impulsades pel govern municipal. 

Diu també que la pàgina web de l’alcaldessa és un repositori d’activitat institucional i que per 

tant quedarà afectat per la resta de mesures. 
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Concreta que respecte a la proposició d’ERC sobre «Barcelona en progrés», aquesta campanya 

ja ha estat retirada el 14 de març, de manera que s’hi abstindran, perquè ja s’han fet l’informe i 

la consulta i efectivament s’ha retirat. Defensa que era una campanya que volia ser un exercici 

de transparència i de rendició de comptes, que era un dels compromisos que tenien perquè es 

pogués fer el seguiment de l’actuació del govern. Explica que la Junta Electoral els va donar 

l’oportunitat de revisar els continguts, però que van optar per ser més garantistes i retirar la 

campanya.  

Reflexiona que hi ha un clar contrast entre aquesta actuació del govern de revisar, retirar o 

matisar respecte a la Generalitat de Catalunya, i pensa que haurien de tenir el mateix nivell 

d’exigència totes les formacions polítiques, per exemple en banderoles, en publicitat, en 

exposicions al Palau Robert, etc. 

 

Detalla que pel que fa als costos del projecte sobre el qual demanava ERC, l’organització i 

l’edició dels continguts va costar 15.700 euros; en concepte de direcció creativa, disseny i 

animació, 14.900, i en disseny i programació web, 10.000 euros. Malauradament, totes aquestes 

despeses ja s’havien encarregat abans que es conegués la celebració de les eleccions, i les que 

s’han pogut anul·lar són les despeses vinculades als panells informatius de la part expositiva, 

que ja no serà necessària.  

 

El Sr. MULLERAS manifesta la seva sorpresa per uns vídeos de la Sra. Colau en què deia que 

li feia mandra la campanya electoral. El sorprèn perquè li sembla que ella està constantment en 

campanya electoral, durant els quatre anys, amb la qual cosa potser hauria d’anar a cal metge.  

Li sembla evident que no li fa mandra la campanya electoral quan la financen els mitjans 

públics. I denuncia que el que fa ara va en contra de la llei, perquè a través dels mitjans públics 

fa propaganda de qüestions que van en benefici electoral seu. Afegeix que quan no fa això és 

perquè el Partit Popular ha posat una denúncia, que llavors, com a conseqüència de la denúncia, 

ha hagut de retirar aquells continguts. Assegura que l’alcaldessa no ha retirat propaganda per 

iniciativa pròpia, igual com no va retirar el llaç groc del balcó per iniciativa pròpia sinó arran de 

la denúncia del Partit Popular a la Junta Electoral.  

Recorda que el 5 de març, quan es publica al BOE el decret de les eleccions generals, s’hi 

especifiquen conceptes com anuncis en mitjans de comunicació, banderoles, fullets, exposicions 

–com la que s’exhibeix a Ca l’Alier–, visites i inauguracions d’obres, pàgines web, campanyes 

en xarxes socials, vídeos, bustiades, etc., que no es poden fer. Exposa que el 7 de març, el Partit 

Popular va denunciar a la Junta Electoral que encara estava en funcionament la campanya 

«Barcelona en progrés», i que per tant el 14 de març, quan el govern retira aquesta campanya, 

és a conseqüència d’aquesta denúncia. Afegeix que és el mateix que ha passat amb el llaç groc. 

Denuncia que mentrestant la «Memòria de drets socials» continua a la web, on el govern intenta 

destacar el que considera que són els seus grans assoliments: que destina 70 milions a 

necessitats bàsiques de les famílies o que ha posat en marxa el servei del dentista social –que no 

ho ha posat en marxa, però diu que sí.  

Denuncia també que dissabte passat, 16 de març, l’Ajuntament incloïa dues pàgines senceres en 

un diari de gran tiratge de Barcelona i incomplien la Llei electoral. Diu que el Grup del PP 

només els demana que compleixin la llei sense esperar que el Partit Popular els denunciï, en els 

mitjans de comunicació, en les banderoles i en les pancartes; que siguin proactius i respectuosos 

amb l’ordenament jurídic. Insisteix que tot allò que el Sr. Badia ha dit que s’havia retirat, si s’ha 

retirat és perquè ha estat objecte de denúncia, no per iniciativa del govern.  

 

El Sr. CORONAS exposa que no pretenia fer un argumentari tecnicojurídic sobre aquesta 

qüestió, perquè de fet la Junta Electoral ja s’hi ha pronunciat i la campanya «Barcelona en 

progrés» ha estat retirada. Pensa que s’ha retirat perquè la Llei orgànica electoral, que s’activa 
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un cop que es convoquen les eleccions, diu que està prohibit qualsevol acte o campanya 

organitzada o finançada directament o indirecta pels poders públics sempre que continguin 

al·lusions a les realitzacions o als èxits assolits, que era exactament el que feia aquesta 

campanya. Admet que potser la campanya ja la tenien feta i la convocatòria els ha agafat a 

contrapeu, però denuncia que el fet és que la van arribar a publicar, i no només la pàgina web, 

sinó també impresa, i la distribueixen als consells municipals, i l’altre dia en la Taula del Pacte 

per la Mobilitat, amb el llibret «Guanys durant els darrers anys».  

Aprofita que parlen d’això per acusar aquesta propaganda, tant la de la web com la dels llibrets 

de dir mentides, o almenys mitges veritats. El que li sembla que ha quedat clar és que el govern 

està en campanya, però que aquesta campanya no se la poden pagar amb diners públics, que són 

diners de tothom. Afegeix que els aproximadament 40.000 euros que s’han gastat no inclouen 

els fulletons, ni els llibrets, i també voldrien tenir informació sobre això, i demana que els la 

faciliti al més aviat possible, perquè volen saber el total que s’ha gastat a fer balanç de govern. 

Afirma que li sap greu que se n’hagi anat el Sr. Pisarello, perquè tenia ganes de dir-li unes 

quantes coses. Però accepta que, ja que el Sr. Pisarello no repetirà a la llista i en canvi el Sr. 

Badia sí, com la Sra. Pin, potser serà més útil que els digui aquestes coses a ells.  

Respecte a les mentides que deia, insisteix que no poden dir que han fet milers d’habitatges 

quan s’acabarà el mandat lliurant-ne 700; no es poden atribuir les 101 escoles bressol de la 

ciutat quan en aquest mandat n’han fet 3; no poden atribuir-se els mèrits del passat com si 

fossin seus, perquè això, a part de lleig, sí que és una «campanya cutre» com deia la Sra. Sanz 

al Plenari, i a més pagada amb diners públics. Sap que la campanya seguirà, però ja ho han vist 

abans amb el Sr. Pisarello: un dia es dediquen a abraçar-los i a dir que volen governar amb ells i 

l’altre dia a pegar-los.  

Assegura que el seu grup intentarà ser rigorós i no dir mentides. Denuncia que dir que el seu 

grup ha votat en contra de la gestió pública de Can Batlló és mentida, perquè saben 

perfectament que la discrepància eren els cinquanta anys de gestió, que ERC va proposar 

rebaixar a vint sense criticar el model. Pensa que hipotecar un equipament cinquanta anys són 

massa anys. I recorda que s’hi van abstenir, no hi van votar en contra.  

Pel que fa al CAP Raval, diu al grup del govern que, si saben sumar, sabran quants regidors hi 

van votar en contra: vint-i-tres regidors de quaranta-u, que és una majoria absoluta en contra. 

Defensa que el seu grup, en canvi, no hi va votar en contra, sinó que va fer reserva de vot i 

proposen alternatives per desencallar un bloqueig. Els retreu que potser ja els va bé que es voti i 

que, encara que ERC hi voti a favor, no es resolgui, perquè ja tenen preparada la postal que 

enviaran per Twitter, però diu que aquí no hi són per fer postals per a Twitter ni campanyetes, 

sinó que hi són per resoldre els problemes de la gent. Assegura que si hi ha algú compromès 

amb al CAP del Raval és ERC i la seva consellera, que ja ha dit que el pagarà i que té els diners 

per fer-lo l’any que ve, i el seu grup, que busca solucions per desbloquejar la situació produïda 

pel grup del govern, que viu de l’enfrontament social i polític.  

I acaba parlant del dentista, que recorda que també hi van fer reserva de vot i el govern dona per 

fet que hi votaran en contra. Avança que no serà ERC qui posarà bastons a les rodes perquè 

això tiri endavant, però també vol que sàpiguen que s’ho estan mirant, perquè aquesta «gran 

proposta» de dentista municipal que fan són 4 cadires, que a 8 hores el dia són 32 assistències el 

dia, a 240 dies feiners l’any. Això és un dentista municipal cutre, com la campanya que fa el 

govern.  

Per tant, exigeix que es diguin les coses com són, que els agrada molt fer campanyes i titulars, i 

els agrada molt dir que Esquerra són la dreta. Recorda el que ha dit abans, que els diguin quina 

proposta ha posat ERC al damunt de la taula que sigui de dreta, que contestin si quan no han 

arribat a acords ha estat perquè ERC proposava coses de dreta o bé perquè proposava coses 

encara més d’esquerres.  
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Acusa el govern d’actuar segons com els van els trackings electorals, allò de fer enquestes cada 

setmana a un nombre determinat de persones per veure com evoluciona la tendència. Admet 

que en fan tots els partits, però que Barcelona en Comú, que també que en fa, es mou a cop 

d’enquesta i, encara més greu, intenta revertir la situació –que intueix que no els deu anar gaire 

bé– gastant diners públics per fer campanyes institucionals, la qual cosa ja és el súmmum.  

Acaba repetint que els agradaria saber el total que s’ha gastat l’Ajuntament a difondre aquests 

«guanys» electorals, i no només a través de la pàgina web sinó també en tota la resta de suports 

que han utilitzat. 

 

El Sr. CIURANA resumeix la situació dient que hi ha dos debats, un sobre el compliment de les 

disposicions de la Junta Electoral i l’altre sobre el que és substantiu del que el govern explica, o 

sigui, si només fan trampes o si a més diuen mentides. Recorda que s’atribueix al Sr. Donald 

Trump la utilització política de les fake news i creu que l’alcaldessa passarà a la història com a 

abanderada dels fake balanços i de les fake memòries de gestió, perquè li sembla evident, i ho 

diuen tots els grups, que algunes de les qüestions que han publicitat són purament mentida.  

Demana al govern que reconegui que la millor campanya que podria haver fet hauria estat dir 

als ciutadans: «Surtin al carrer i gaudeixin de la ciutat.» Si ho haguessin fet bé, afirma, amb 

això n’hi hauria prou, ja rebrien les adhesions. En canvi, rebla, si la gent surt al carrer i mira la 

ciutat en lloc de mirar els anuncis del govern, trobarà una ciutat més insegura, més bruta, amb 

molt més turisme del que teníem quan van començar el mandat, una ciutat amb narcopisos... 

Insisteix que si el govern estigués convençut de la seva feina, la millor campanya seria: «Surtin 

al carrer i mirin.» 

Recorda el que ha dit el Sr. Badia: «Hem retirat la campanya el 14 de març.» Els aclareix que 

ho havien d’haver fet el 5 de març, i afegeix que ara diran: «No hem fet trampes, hem fet 

trampetes.» Creu que és un error, i que a més ja saben que s’atrapa abans un mentider que un 

coix.  

Es refereix llavors al tema substantiu –és a dir, si allò que han explicat és veritat o no–, i 

recorda els exemples que ja han dit els grups del PP i ERC. Els demana com pot ser que 

destaquin com a obra de govern que han unit el tramvia per la Diagonal, com deia la web. 

Assegura que ell va a la diputació sovint i no se n’ha adonat, que deu ser perquè va molt per 

feina. Diu que sobre el dentista no s’hi estendrà perquè ja n’han parlat a bastament els altres. 

Afirma que també parlaven dels 16.500 talls de llum que han evitat, unes dades que no tenen ni 

les mateixes companyies.  

Conclou que, per tant, trampetes i mentides. Fa esment dels trackings electorals i del 

màrqueting electoral de què parlava el Sr. Coronas i avança que aquesta actitud de pensar que la 

resta del món es creurà el seu relat és equivocada, perquè som en una societat plural i la gent 

pot contrastar les coses que es fan. Recorda que ja els van intentar enganyar amb allò de 

«Barcelona energia» i l’elèctrica pública verda, i que tot venia de fonts renovables, i el que va 

passar va ser que les mateixes entitats van denunciar que tot venia dels residus de la 

incineradora. Recorda que van enganyar amb la funerària pública, i no sols als grups 

municipals, fins i tot als que els donaven suport, sinó al conjunt de la ciutadania. Afirma que 

van enganyar amb les retallades, que eren «reprogramacions», i que ara saben que hi ha noves 

instruccions a diversos departaments de l’Ajuntament de retallades lineals del 5%, del 3%, etc. 

Assegura que els van enganyar amb el tema dels habitatges, que els estan enganyant amb 

aquestes lones immenses que posen per la ciutat amb els milions i milions d’habitatges públics 

que el govern ha posat a disposició dels ciutadans.  

Acaba dient que votaran favorablement a la proposició d’ERC, perquè tot i que entenen que el 

primer punt pot haver quedat extemporani, volen saber el cost total que ha comportat, i sobretot 

demana que facin l’esforç de dir el cost per minut en què la campanya ha estat oberta, perquè el 
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Sr. Badia ha parlat de 40.000 euros, sense comptar disseny, impressió, etc., però volen saber el 

cost per minut. 

 

El Sr. ALONSO reconeix que moltes vegades han criticat el govern per les seves polítiques 

nefastes o per la falta de política en alguna matèria important per a la ciutat, però que avui ha de 

dir que el govern de la Sra. Colau és expert en propaganda: expert a fer promeses falses per 

engrescar la gent, per crear estats d’opinió en la ciutadania; expert a culpar altres 

administracions quan l’Ajuntament no compleix les seves promeses; expert a vendre com a 

èxits els fracassos; expert a fer veure que fan coses quan no les fan. Però diu que hauria de 

parlar en passat, perquè ja no són mestres en propaganda, i els ha de donar dues males notícies: 

la primera és que la majoria dels barcelonins ja no es creuen la seva propaganda, només confien 

en el grup del govern els seus militants més voluntariosos, i la segona, que ja no poden pagar 

amb els diners dels barcelonins la propaganda partidista amb què han inundat les xarxes les 

últimes setmanes. 

 

Adverteix que el seu grup municipal estarà molt atent per evitar aquest intent d’utilitzar diners 

públics per fer la propaganda de Barcelona en Comú.  

Conclou dient, respecte a la proposta d’ERC, que hi votaran a favor. El punt 1 ja s’ha dit que ha 

acabat, però el punt 2, sobre els costos d’aquestes campanyes, els sembla adequat. 

 

La Sra. ANDRÉS comença dient que votaran a favor de la proposició d’Esquerra, perquè volen 

saber exactament quin ha estat el cost d’aquesta campanya, amb els elements de difusió editats i 

publicitats, i no només els que han circulat sinó tots els que han anat a la paperera. Està 

convençuda que s’han fet molts materials i vol saber què s’ha gastat Barcelona en Comú per fer 

aquesta propaganda quan té l’obligació de conèixer les lleis –i segur que les coneix–, lleis que 

prohibeixen fer campanyes amb la finalitat de destacar la gestió o els objectius assolits pel 

govern de torn.  

Els acusa d’haver fet també els «Projectes de futur», quan van als barris i els diuen què faran. 

Els commina a deixar de fer immediatament aquests balanços als consells de barri, per 

coherència amb el que diu la Junta Electoral, que avui ha manat tancar la web: si tanca la web, 

aquests balanços no es poden presentar més ni en els consells de barri i molts menys els 

«Projectes de futur», pagats amb els diners de tothom. Li sembla greu incomplir la llei o fer 

veure que no es coneix, però més greu en un partit que deia que venia a fer «nova política» i 

que els ha tingut acostumats en aquesta comissió, com passava abans, a esbroncar la resta 

ostentant superioritat moral.  

Nega que tinguin superioritat moral, i els reclama que compleixin la llei, que no s’emparin en el 

desconeixement, perquè han volgut fer campanya partidista amb diners de tothom, la qual cosa 

li sembla gravíssima en un partit que volia ser diferent no sols de la dreta sinó també de les 

esquerres. Assegura que els partits d’esquerres no han fet mai això que ha fet el govern, i que 

encara és més greu perquè han volgut enganyar un sector de la població que és el més 

desafavorit, el sector diana al qual s’adreça, la gent que pateix més desigualtats. Demana al 

govern si es pensen que algú –començant per les 35.000 famílies que hi ha al registre– creurà 

que han fet una política d’habitatge correcta, i a més fent propaganda amb mitjans públics, que 

venen dels impostos d’aquestes mateixes famílies. Els demana si es pensen que la gent és 

ximple.  

Constata que la gent no és ximple, ni els partits que són a la comissió, afirma que els grups que 

han tingut responsabilitats de govern això no ho han fet mai i que al govern li hauria de caure la 

cara de vergonya que la Junta Electoral s’hagi d’adreçar a ells, que venien amb la «nova 

política» sota el braç, per dir-los que no facin campanyes institucionals amb diners públics, 

campanyes, en xarxes i en material escrit, per promocionar el que saben que no poden 
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promocionar. Per això vol saber quant ha costat això a la ciutadania, perquè li sembla molt greu.  

Els recorda la resta d’aspectes que el govern actual deia que tallaria del govern anterior –deien 

que gastava tantíssim en propaganda, etc.–, i afirma que només les seves notes de premsa han 

superat amb escreix les dels governs anteriors, i que són notes de premsa que anuncien 

projectes que ni tan sols han passat per les comissions ni el Plenari. Els retreu haver fet 1.400 

notes de premsa –tot i que encara no s’ha acabat el mandat– contra les 50-60 del govern Hereu, 

i criticaven el govern Trias perquè n’havia fet 1.200.  

Conclou que la propaganda l’han feta tota, però que ara han de deixar de fer-ne, per complir les 

lleis, per ser honestos i per comportar-se com s’ha de comportar un partit d’esquerres.  

 

La Sra. ROVIRA anuncia que faran abstenció a la proposta d’ERC i que no entraran en el debat 

electoralista que s’està fent, que ja el van viure ahir i que ja saben que durarà encara dos mesos.  

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia que farà abstenció. 

 

El Sr. BADIA se sorprèn que el PSC digui que no facin balanços quan avui ha portat una 

compareixença per demanar el grau de compliment de les mesures provinents de les 

proposicions aprovades a la comissió. Pensa que si això no és un balanç, ja li explicarà la Sra. 

Andrés què és el que ha demanat que facin. Li sembla una gran contradicció que els diguin que 

no facin campanya electoral i que avui tots els grups, a excepció de la CUP, comencen a fer 

campanya electoral, sobre si el govern diu mentides o no.  

Defensa que han parlat d’una campanya que no és del govern, sinó de l’Àrea Metropolitana, i 

que per tant es poden adreçar allà; que han citat una cosa de la «Memòria de drets socials» i diu 

que se la miraran, i que s’han referit a un document que hi havia a la Taula de la Mobilitat, que 

també se’l miraran.  

Afegeix que poc més pot aportar, perquè el que no pensa fer –i a més, és el que li han demanat– 

és obrir un debat electoral, que creu que no pertoca en aquest espai, per respecte també a la 

institució.  

 

El Sr. MULLERAS es felicita perquè com a mínim la compareixença ha servit per fer aquest 

debat, en el qual gairebé tots els grups estem d’acord. Aprofita l’ocasió per dir que també 

votaran a favor de la proposició d’ERC, que diu que és una proposició d’aquelles que agraden 

al Sr. Pisarello, que la voten gairebé tots: Partit Socialista, Ciutadans, Partit Popular, Esquerra 

Republicana, PDeCAT. Tota l’oposició, un ventall ideològic absolutament divers, es posa 

d’acord per censurar el que fa el govern, és a dir, utilitzar diners públics, diners de campanyes 

institucionals, per fer propaganda de Barcelona en Comú, el partit del govern, amb propaganda 

institucional.  

Insisteix que han d’actuar d’ofici, que no actuïn sempre com a conseqüència de les denúncies 

del Partit Popular, que compleixin la llei, que no facin publicitat de Barcelona en Comú i de la 

Sra. Ada Colau amb diners públics, que vigilin els continguts i no enganyin la gent. Recorda 

que ja els han dit molts exemples de coses que no són veritat, de serveis que no existeixen. 

Exigeix que no patrimonialitzin escoles que s’han fet durant molts anys en mandats diferents de 

l’Ajuntament, que no diguin que han unit amb un tramvia fantasma la Diagonal, cosa que no ha 

succeït. 

Considera que és un mal senyal que intentin guanyar amb publicitat i propaganda el que no han 

sabut fer durant quatre anys, i que no diguin coses que no són veritat per intentar enganyar la 

gent. Pensa que, malauradament, quatre anys després es viu pitjor a Barcelona, després del 

mandat de la Sra. Ada Colau a l’Ajuntament. 
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El Sr. CORONAS no entén que el Sr. Badia li digui que no vol parlar de campanyes, quan estan 

parlant d’una campanya que ha fet el govern. Creu que també el discurs del Sr. Pisarello 

d’abans ha estat un acte de campanya. Repassa les campanyes que han fet en els últims quatre 

anys i diu que el grup del govern n’ha fet sis i el seu grup, set, perquè la de l’1 d’Octubre el 

grup del govern no la va fer. I rebla que al final acabaran amb set campanyes, que podrien ser 

vuit si es comptessin les municipals, de manera que són quatre anys de campanyes continuades, 

però que això no ha estat un obstacle directe que interferís en l’activitat municipal.  

El que demanen és que no s’utilitzin recursos públics per fer aquestes campanyes que són 

partidistes i que, si diuen la veritat, bàsicament són això. Recorda que les campanyes les paguen 

els partits, i la informació ciutadana que ha de garantir el funcionament correcte dels serveis, les 

institucions, i que això és el que diu la llei. Diu que si se la salten, ho reconeixen, expliquen que 

s’han gastat tant i –com ha dit la Sra. Andrés– admeten que hi ha tantes caixes de material 

pendent de sortir i que no sortiran, que també volen saber quant han costat, i només falta que 

informin de quina és la xifra que s’han gastat de diners públics en unes campanyes que no es 

podien fer perquè la llei no ho permet. 

 

Insisteix que els agradaria tenir aquesta xifra al més aviat possible, perquè la «nova política» és 

ser transparent i reconèixer els errors, també.  

 

El Sr. CIURANA recorda el reguitzell de campanyes que el Sr. Badia ha dit que es mantenen, i 

creu sincerament que algunes d’aquestes campanyes tampoc estan emparades pel que disposa la 

llei. Els requereix que no facin allò de portar-ho a la Junta Electoral i quan els diguin que no 

probablement la campanya ja haurà acabat. Per tant, els demana que actuïn amb honestedat 

inteŀlectual, amb sinceritat i conscients de què els demana la llei respecte al conjunt d’aquestes 

campanyes.  

En segon lloc, fa la reflexió que avui mateix, al punt 78 del despatx d’ofici, han decidit 

prorrogar un contracte de subministrament de peces multimèdia, audiovisuals, etc. per 1,5 

milions d’euros. Reclama que no els donin segons quines lliçons sobre com fer despeses i com 

afronta l’Administració aquesta qüestió.  

I, tercera i última cosa, demana si el que diuen de la «mandra» de l’alcaldessa per fer la 

campanya electoral és una bona manera d’incentivar la participació, i quant de temps passarà 

fins que parli de «la festa de la democràcia». Fa veure que no es pot fer d’outsider i ser la líder 

al mateix temps. Recorda una persona de la seva família política que va dir allò que era 

«antisistema» quan ja anava en cotxe oficial a tot arreu. Afirma que el fet que l’alcaldessa digui 

que li fa mandra la campanya electoral és un menyspreu a les idees que vol defensar com als 

ciutadans que han dipositat en ella les esperances per a una ciutat millor. 

 

El Sr. BADIA recorda el que ha dit abans, que totes les decisions preses han estat consultades 

amb els Serveis Jurídics i, en alguns casos, amb la Junta Electoral, i que arran de les 

consideracions fetes i consultades s’han decidit les campanyes que es posposaven i les que es 

mantenien. Diu que si algú considera que n’hi ha que són inapropiades, no tenen cap problema 

a parlar-ne. Garanteix que compleixen la llei i que per tant, si algú detecta iŀlegalitats, haurà de 

denunciar el que pertoqui.  

Afegeix que donaran la informació que correspongui sobre la campanya interrompuda, que ja 

han dit que de moment són aquests 40.000 euros. Accepta que és possible que hi hagi material 

elaborat que finalment no sortirà perquè hi ha hagut convocatòries. Assegura que miraran bé la 

petició que s’ha fet i que donaran la resposta que convingui. Comenta que els equips de 

comunicació estan sorpresos de la contenció de despesa, que no l’havien vist mai en cap govern 

anterior, i assegura que és personal que fa molts anys que treballa a l’Ajuntament. Per tant, quan 
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denuncien que el que ha fet el govern no ho ha fet ningú és cert: la contenció d’ara no l’havien 

vist mai a l’Ajuntament.  

Finalment, es refereix a una campanya que efectivament ell no va fer, la d’«El vot de la teva 

vida», però que la de l’1 d’Octubre sí que la van fer, fent referència que ell mateix va dormir en 

un col·legi electoral. Diu, per tant, que no sap de quina campanya parla, però assegura que ell 

va estar a la mobilització, als carrers, i hi va participar com qui més.  

 

El Sr. CORONAS afirma que ara, seguint en la línia, ell és «curt de mires». Pensa que ser curt 

de mires és dir coses que no són veritat, i és això el que han intentat posar damunt la taula; ser 

curt de mires és que al govern li importi un rave si s’aprova o no una mesura que tenen a punt, 

perquè ja hi ha les postals preparades per fer la campanya contra ERC, contra qui han decidit 

fer campanya, perquè pensen que és per aquesta banda per on poden recuperar alguna cosa del 

que han perdut; ser curt de mires és mirar-se el melic i no els problemes de la gent. 

Conclou dient que encara que al govern li faci mandra –a ell no, ho diu pel que s’ha comentat fa 

un moment–, al seu grup no li fa mandra res, ni exposar-se a la crítica pública, ni donar la 

sensació que ets en una altra posició perquè ho diu el govern, ni la pressió que fa quatre anys 

que aguanten, no els fa mandra tot això perquè el que volen és resoldre els problemes de la 

gent, i creu que això és el que valorarà la gent. Anuncia, doncs, que continuaran treballant i no 

donant les coses per fetes només perquè el govern hagi decidit en una postal que ERC és de 

dretes.  

 

Es dona per tractat. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 14 de març de 2019, que designa la Comissió encarregada 

d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents i Vocals que hauran de 

constituir les Meses Electorals, formada per les persones següents: Presidenta: Gerenta de 

Recursos o persona en qui delegui; Secretari: Secretari General de l'Ajuntament, o persona en 

qui delegui; i Vocals: Director de serveis de Secretaria General o persona en qui delegui i el 

Cap de Departament de Població o persona en qui delegui; i fixa el dia 30 de març a les 9.00 

hores a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª Planta), per a la 

celebració de l'esmentat sorteig. 

 

El Sr. BADIA explica que és una qüestió ordinària, d’acord amb el que estableix la LOREG: 

constituir les meses i crear una comissió ad hoc. 

 

El Sr. CIURANA diu que hi votaran a favor i recorda al Sr. Badia que l’1 d’Octubre això que 

ha dit ara no ho van fer. 

 

El Sr. BADIA matisa que li consta que el Partit Demòcrata sí que ho va fer a tots els municipis.  

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i del regidor no adscrit Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

6.-  (2019/197) ATORGAR  la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a la Fundació Privada Casino l’Aliança 

del Poblenou, per la seva trajectòria de 150 anys en favor de la difusió de la cultura, de la 
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transmissió dels valors cívics i ciutadans i com a element referencial del barri del Poblenou i del 

conjunt de la ciutat. 

 

El Sr. ASENS anuncia el seu vot a favor, precisament pel fet que són cent cinquanta anys en 

favor de la difusió de la cultura, de la transmissió dels valors cívics i ciutadans i com a element 

referencial del barri del Poblenou i del conjunt de la ciutat. 

 

El Sr. CIURANA anuncia també el vot a favor i explica que faran l’explicació corresponent al 

Consell Plenari. 

 

La Sra. BARCELÓ diu que també hi votaran a favor i que faran la intervenció en el Ple. 

 

El Sr. CORONAS afirma que hi votaran a favor i que faran la intervenció el dia del Ple. 

 

La Sra. ANDRÉS també anuncia el vot a favor i que ho comentaran en el Ple. 

 

El Sr. MULLERAS també s’hi mostra a favor i diu que farà la intervenció en el Plenari. 

 

La Sra. ROVIRA diu que fan reserva de vot. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el vot favorable i la intervenció. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i del regidor no adscrit Sr. Puigcorbé i amb la reserva de vot de la CUP.  

 

7.-  (EM 2018-12/20) INCORPORAR les modificacions de l’article 3 dels estatuts de l’Institut 

Municipal d’Urbanisme  i de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació d’acord amb 

l’informe que consta a l’expedient; APROVAR definitivament la modificació dels articles que 

s'indiquen a continuació dels estatuts dels ens instrumentals de l'Ajuntament de Barcelona, de 

conformitat amb la Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de 

l'Ajuntament de Barcelona aprovada per la Comissió de Govern del dia 26 de juliol de 2018, 

amb el redactat que consta a l'expedient: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

(articles 1, 2 i 5), Institut Municipal d'Informàtica (articles 1 i 2), Institut Municipal d'Hisenda 

(articles 1 i 2), Institut Municipal de Mercats (articles 1 i 2), Institut Municipal d'Educació 

(articles 1 i 2), Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (articles 1 i 2), Institut 

Barcelona Esports (articles 1 i 2), Institut Municipal de Serveis Socials (articles 1 i 2), Institut 

Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (articles 3 i 4), Institut de Cultura (articles 1 i 3), 

Fundació Mies Van Der Rohe (articles 1 i 3), Institut Municipal de Parcs i Jardins (articles 1 i 

3), Institut Municipal d'Urbanisme (articles 1, 3, 4 i 22), Barcelona de Serveis Municipals, SA 

(articles 1 i 2), Informació i Comunicació de Barcelona, SA (article 2), Barcelona Activa, SAU 

(articles 1 i 3), Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (articles 1 i 2 i s’introdueix l’article 

2 bis), Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (s’introdueix l’article 1 bis i es modifica l’article 2) i  

Foment de Ciutat, SA (articles 1, 2, 3 i s’introdueix l’article 2 bis); FACULTAR indistintament, 

el/la President/a i el/la Secretari/a de cada entitat per a que puguin efectuar tots els tràmits 

adients per a la plena efectivitat d’aquest acord; PUBLICAR aquest acord i l’esmentada 

modificació dels articles dels estatuts al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta 

Municipal i inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 
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El Sr. BADIA recorda el que la Sra. Miràs ha explicat a alguns grups: és l’aprovació de la 

modificació dels estatuts referent a alguns ens instrumentals. Constata que en aquest cas no hi 

han rebut al·legacions. Concreta que en el cas de l’Institut Municipal d’Urbanisme i de l’Institut 

Municipal de l’Habitatge s’introdueixen modificacions per clarificar les competències de 

cadascun dels dos ens, per diferenciar-los adequadament. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, 

ERC, PSC i del regidor no adscrit Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció de Cs i PP i amb la reserva 

de vot de la CUP.  

 

La Sra. Rovira s’absenta de la sessió. 

 

8.-  (345/2018 (114-2018) DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el dia 22 de novembre 

de 2018 pel membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. de TIP 16956, contra 

l’acord del Plenari del Consell Municipal de 28 de setembre de 2018 pel qual es va inadmetre a 

tràmit la seva soŀlicitud de medalla d’honor al sofriment, en la categoria d’argent, per uns fets 

que van succeir l’any 1983, atès que, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient el 

contingut dels quals es dona per reproduït als efectes previstos a l’article 86.6 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, 

no ha formulat cap aŀlegació que pugui desvirtuar l’acord impugnat i qualsevol acció que es 

pogués derivar d’aquells fets es troba prescrita a la vista del que disposen els articles 121-20 de 

la Llei 29/2002, de 30 de desembre, del Codi Civil de Catalunya i 1964 del Codi Civil estatal. 

 

El Sr. RECASENS explica que es tracta de l’accident d’un motorista provocat quan donaven 

l’alto a un cotxe. Reconeix que es van produir lesions però que, al marge de qualsevol 

consideració, els fets estan prescrits absolutament tant pel Codi civil català com pel de l’Estat, i 

exposa que l’expedient que s’ha seguit en tots els tràmits ha desestimat el recurs de reposició, 

per prescripció.  

 

El Sr. MARTÍ anuncia que votaran a favor de la desestimació tot i que lamenten que la raó sigui 

la prescripció de la soŀlicitud. També lamenta que la notificació de l’Ajuntament a l’interessat 

es fes fora de termini. Però admet que, fora d’això, no tenen altre remei des del punt de vista 

jurídic que votar-hi a favor.  

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

PSC i del regidor no adscrit Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot d'ERC i PP.  

 

9.-  (227/2019) ESMENAR l’annex 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 

2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als annexos 

que consten a l’expedient; MODIFICAR l’annex 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari de 21 de 

desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 

detalla als annexos que consten a l’expedient; PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la 

Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

El Sr. BADIA exposa que han aprovat ja la descripció dels llocs de treball i que ara treballen en 

la metodologia, que es troben enmig de la convocatòria d’eleccions sindicals i que tan bon punt 

s’hagin fet voldrien tenir el mètode que permetrà agilitzar aquestes aprovacions. 
 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, 

ERC, PSC i del regidor no adscrit Sr. Puigcorbé i amb l'abstenció de Cs i PP.  
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10.-  (292/19) APROVAR l’acord relatiu a les aportacions econòmiques als grups municipals de 

l’Ajuntament de Barcelona, en els termes recollits en el document que consta a l'expedient; 

PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web 

municipal. 

 

El Sr. BADIA explica que és l’aportació ordinària de sempre i que per tant simplement la 

tramiten. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC i PP i l’abstenció del regidor no adscrit Sr. Puigcorbé. 

 

11.-  (1184/2018) APROVAR definitivament la modificació dels límits territorials dels deu districtes 

de la ciutat de Barcelona, en els termes que s’indiquen en el document que consta a l’expedient 

annex; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i 

al web municipal. 

 

La Sra. MIRÀS explica que porten l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació 

d’alguns districtes que ja es va portar per a l’aprovació inicial. Explica que si bé és veritat que 

en algun consell de districte es van fer comentaris sobre la possibilitat de fer-hi aŀlegacions, al 

final no es van substanciar, i per tant la proposta s’aprovaria en el mateix sentit que la proposta 

aprovada inicialment.  

 

El Sr. MARTÍ recorda que el seu grup ja hi va votar en contra quan se’n va fer la presentació el 

mes de desembre. Mantenen aquesta posició perquè, independentment que estan al final d’un 

mandat i no és el millor moment per a aquesta mena de plantejaments, tant el debat en els grups 

municipals –almenys pel que fa al seu– com el diàleg amb les entitats veïnals de tots els barris 

implicats en aquestes noves delimitacions dels districtes, els fan pensar que això no s’ha fet bé. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Cs, ERC, PSC i del regidor no 

adscrit Sr. Puigcorbé, amb el posicionament contrari del Grup Municipal Demòcrata i amb 

la reserva de vot del PP.  

 

La Sra. Rovira s’incorpora a la sessió. 

 

12.-  (449/19) APROVAR la pròrroga del II Pla d’Igualtat entre dones i homes pel període 2015-

2019 de l’Ajuntament de Barcelona fins al 27 de setembre de 2019 i les propostes de la 

comissió paritària de seguiment del II Pla d’Igualtat en matèria de Bretxa salarial. 

 

El Sr. BADIA diu que en aquest cas n’ha parlat amb la Sra. Pérez i que han quedat que es 

donarien uns quants mesos més, fins al setembre, per poder incorporar al pla totes les propostes 

que venen de la comissió paritària en temes de bretxa salarial.  

 

La Sra. VILA considera que de vegades per fer un pas endavant cal fer-ne dos enrere i pensa 

que avui es troben en aquesta situació: és a dir, que hi hauria d’haver un nou pla municipal per a 

la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes, que afecta els treballadors 

d’aquesta casa, però que es veuen obligats a prorrogar l’anterior, que es va aprovar en l’anterior 

mandat amb el consens de la part social de l’Ajuntament. Explica que és un pas enrere perquè 

els agradaria tenir el nou pla per poder mirar al futur, però que ho fan per poder incorporar-hi 

nous elements que creuen que és important que el nou pla resolgui o inclogui.  
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Recorda que en el mandat anterior van identificar que l’escletxa salarial era una realitat en la 

plantilla de l’Ajuntament en les seves diverses expressions i formes, tot i que pot semblar que 

no. Per tant, considera que, feta aquesta feina per aprofundir quines en són les causes i quines 

les solucions, evidentment hi votaran a favor a fi de trobar un consens ampli per avançar en 

aquesta matèria. Creu que això ha d’estar fora de la picabaralla política i que els ha de permetre 

continuar sent una administració referent en la defensa dels drets de les dones.  

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, CUP i del regidor no adscrit Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot del PP.  

 

13.-  (2019/112) APROVAR  l’expedient 2019/112 de reconeixement de crèdit per un import de 

32.137,60 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de la Fundació Jaume 

Bofill, amb CIF G08241036 i no reconegudes en l’exercici que li corresponien. 

AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 

32.137,60 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor 

de Fundació Jaume Bofill, amb CIF G08241036. 

 

El Sr. AYALA explica que la clau d’aquest reconeixement de crèdit és que, tot i que es va 

executar satisfactòriament el servei, en el moment en què es van presentar les factures la 

fundació no estava al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària 

Espanyola i, per tant, no es podia fer el pagament. Conclou que un cop que s’ha regularitzat la 

situació, com que no es pot pagar de la manera habitual la factura, s’ha de fer un reconeixement 

de crèdit, d’acord amb l’informe jurídic.  

 

El Sr. CIURANA denuncia que aquest expedient demostra la doble manera d’actuar de 

Barcelona en Comú i del govern municipal. Es presenta com un punt més, intranscendent, de la 

llarga llista de punts d’aquesta comissió, però la base que hi ha al darrere és la mateixa pràctica 

que va costar tants titulars i l’escarni públic de la gestió de l’IMI al començament del mandat. 

Llegeix el text del reconeixement, sobre els «serveis correctament executats», com l’IMI, «en 

relació amb els quals no es va poder formalitzar el contracte». Recorda que és exactament el 

mateix que el govern actual va denunciar públicament del govern anterior i va portar a l’Oficina 

Antifrau. Diu que per això –que es basava, llegeix, en «una relació de confiança sota el principi 

de bona fe» i «sense que l’actuació tingués com a finalitat esquivar i obviar el procediment de 

publicitat, lliure concurrència i igualtat que ha de presidir la contractació administrativa»– 

llavors van assenyalar també antics regidors i antics responsables tècnics de l’Ajuntament. Diu 

que és exactament el mateix que el govern es va dedicar a esbombar en relació amb l’IMI. 

Recorda que al final es va tancar amb un reconeixement de crèdit. 

Insisteix que aquells encàrrecs, com aquests –«un encàrrec de serveis mitjançant contractació 

verbal..., s’ha produït sota el principi de la bona fe i la confiança legítima», i «sense que 

l’actuació tingués com a finalitat esquivar i obviar el procediment de publicitat, lliure 

concurrència i igualtat que ha de presidir la contractació administrativa»–, no són el millor 

procediment per fer-ho, perquè el mateix informe també els diu que «l’òrgan gestor motiu de 

les raons per les quals es va produir aquesta contractació en aquests termes...» i «que s’obri un 

expedient de responsabilitat patrimonial contra les persones responsables atenent el contingut 

de l’informe d’intervenció». Per tant, espera del govern que com a mínim actuï de la mateixa 

manera que com van actuar contra els responsables de l’IMI al començament del mandat.  
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El Sr. AYALA assenyala que hi ha una diferència essencial entre aquest cas i el de l’IMI, que 

és l’import. Diu que tots els expedients que en el cas de l’IMI eren necessaris, en aquest cas no 

ho eren per aquest motiu. Si el cas actual hagués estat un import superior, estaria d’acord amb el 

Sr. Ciurana, però ara parlen de 32.000 euros i, per tant, la primera part no era necessària segons 

la legislació. Aclareix que quan presenta les factures, que s’haurien pagat amb tota normalitat, 

la fundació no estava al dia i, per tant, no era un problema de com imputar aquestes despeses.  

 

Al Sr. CIURANA li sembla peculiar que una actuació sigui correcta o incorrecta en funció de 

l’import. El que vol saber és si el govern pensa emprendre el que els informes aconsellen, que 

és que «l’òrgan gestor motiu de les raons per les quals es va produir aquesta contractació en 

aquests termes» –és a dir, la contractació verbal–..., no és un problema de la Fundació Jaume 

Bofill, és un problema de l’Administració que contracta verbalment i que, si s’escau, obre un 

expedient de responsabilitat patrimonial contra les persones responsables. 

Acaba dient que, en qualsevol cas, com que la feina està feta, hi votaran favorablement. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, 

ERC, PSC i del regidor no adscrit Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció de Cs i amb la reserva de 

vot del PP i CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

14.-  (008/2019 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a soŀlicitud de la senyora Mercè Amat i Riera, 

la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sarrià-Sant Gervasi -per al 

qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de 18 de febrer de 2019, passant-lo a exercir en 

règim de dedicació parcial en un percentatge del 50% per resolució del Regidor del Districte de 

26 de febrer de 2019- i l’activitat privada per compte propi de serveis lingüístics, traducció i 

interpretació. Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

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

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i d’altra normativa 

aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels 

Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de 

lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l'abstenció de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa l'abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l'abstenció de la CUP i el Sr. 

Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 

 

El Sr. Puigcorbé s’absenta de la sessió. 

 

c)  Proposicions 

 

 



 

Ref:  CCP 3/19 Presidència, Drets de Ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  21/ 3/ 2019     17: 20 
54 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/11146) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Condemnar l'atac que l'Ajuntament de Barcelona va patir la matinada del 

dijous 14 de març quan un grup d'encaputxats va despenjar el llaç groc que per decisió de la 

Junta de Portaveus del Consell Plenari de l'Ajuntament penjava en el balcó de la façana que 

dona a la plaça Sant Jaume. - Que l'Ajuntament de Barcelona presenti una denúncia contra els 

protagonistes de l'acció que van ser identificats per la Guàrdia Urbana. - Que l'Ajuntament de 

Barcelona posi en marxa totes les iniciatives necessàries per tal que els llaços grocs en denúncia 

per la situació en la que es troben els presos polítics continuïn a les façanes de l'Ajuntament de 

Barcelona i de les seus de districte tal com es va aprovar en Junta de Portaveus del Consell 

Plenari de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta la seva voluntat de tenir un debat serè i respectuós, com sempre. 

Presenten la proposició en tres punts, però abans d’esmentar-los vol denunciar de nou la injusta 

situació en què es troben persones innocents i honestes que són presos polítics i socials i també 

exiliats. Precisa que aquest és l’origen dels fets que avui porten a la comissió molt a pesar seu, 

perquè considera que són greus els fets que es van produir la matinada de dijous.  

Condemnen, primer, l’atac d’aquestes persones encaputxades que a la matinada, amb pals i 

violència, van despenjar un llaç groc que s’havia penjat per decisió de la Junta de Portaveus del 

Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona. Creuen que és injustificable l’ús d’aquesta 

violència per fer unes actuacions que estan absolutament fora de lloc. 

En segon lloc, demanen que a partir d’aquests fets, que consideren greus, l’Ajuntament de 

Barcelona, com ha fet en altres situacions anàlogues, presenti una denúncia contra els 

protagonistes d’aquesta acció, atès que alguns van ser identificats per la Guàrdia Urbana.  

I, en tercer lloc, demanen que l’Ajuntament posi en marxa les iniciatives que calguin a fi que els 

llaços grocs de denúncia de la situació en què es troben els presos polítics i els exiliats continuïn 

a les façanes de l’Ajuntament, tant a la seu central com a les seus dels districtes.  

Això ho demanen, diu, per una raó molt senzilla, i és que creuen que els llaços grocs són 

símbols que reivindiquen la democràcia, la llibertat d’expressió i sobretot la llibertat per a la 

gent injustament empresonada o exiliada. Afirma que no són sinònims de res més, ni de 

partidisme ni de sectarisme. Assegura que molta gent que no és ni independentista ni sobiranista 

reclama els llaços grocs en reivindicació de la democràcia, de la llibertat d’expressió i de la 

llibertat de la gent que està sotmesa a un judici injust i, com es veu ara, carregat d’irregularitats.  

Espera que aquests tres plantejaments tinguin un suport majoritari, de nou, perquè considera 

que l’Ajuntament de Barcelona no es pot plegar de braços davant d’aquesta situació, i menys 

davant d’agressions com la que va protagonitzar aquella gent encaputxada que amagava la seva 

identitat.  

 

La Sra. BARCELÓ informa que el llaç que hi havia a l’Ajuntament va ser retirat pel govern 

municipal en compliment de les exigències de la Junta Electoral. Recorda que el Sr. Asens va 

donar la raó al seu grup divendres passat, en reconèixer que el llaç era un símbol partidista i 

parcial. Assegura que va dir: «Hem tret el llaç i la pancarta d’Open Arms per no interferir en la 

campanya i mantenir-nos neutrals en el període electoral. No volem entrar en la confrontació 

d’idees polítiques i de símbols. Necessitem un debat serè. No volem que ningú pensi que 
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utilitzem les institucions en benefici propi.» Reconeix que semblen paraules del seu grup, però 

afirma que són del Sr. Asens. Li sembla que això és una afirmació implícita que s’ha utilitzat 

l’Ajuntament amb aquest fi, igual que ho fa la Generalitat amb la pancarta al balcó.  

Pensa que mantenir els llaços no és una desconnexió amb Espanya i amb la majoria dels 

catalans, sinó amb la realitat. I el que demana el seu grup és que es respecti la llei i la Junta 

Electoral Central. Creu que seria bo que tothom es preocupés perquè la Generalitat de 

Catalunya, el Sr. Torra, fes cas de la Junta Electoral, tragués la pancarta i garantís la neutralitat 

ideològica. No entén com és tan difícil d’entendre la importància de la neutralitat ideològica en 

les institucions que han de representar els veïns de Barcelona i de Catalunya, i especialment en 

període electoral, tal com diu la LOREG a l’article 50 i tal com diu la Junta Electoral Central.  

Repeteix que el llaç ja no és a l’Ajuntament, que per això votaran en contra de la proposta, i que 

estan a favor que el Sr. Torra contribueixi a la convivència i avui retiri la pancarta que hi ha al 

balcó i a les conselleries, on hi ha pancartes, llaços grocs o fins i tot fotografies d’alguns 

candidats.  

Insisteix que, un cop més, els ha de dir que la República de Waterloo no existeix, que Espanya 

no és un estat opressor ni dictatorial i que no es persegueix les persones per les seves idees. 

Constata que a l’Ajuntament hi ha persones que poden ser independentistes i ningú els 

persegueix, i dissabte, a Madrid, han pogut comprovar que hi ha llibertat d’expressió.  

Torna a dir que, per tot el que ha expressat, hi votaran en contra. 

 

El Sr. CORONAS diu que, evidentment, votaran a favor de la proposició del Grup Demòcrata. 

Agraeix als agents de la Guàrdia Urbana la feina que van fer aquella nit defensant la institució i 

evitant, com calia, que l’actuació anés a més. Sap que hi ha cinc persones identificades, que no 

sols van atacar la institució sinó que van forcejar amb l’autoritat, amb la qual cosa creu que 

l’Ajuntament no pot deixar de personar-s’hi. 

Respecte al llaç groc, rebla el que ha dit el Sr. Martí, que es va decidir posar a la façana de 

l’Ajuntament de manera absolutament democràtica, respectant el criteri de les majories de dos 

terços per a decisions d’aquest gruix –vint-i-nou de quaranta-un regidors–, i, sense voler entrar 

en polèmiques sobre la retirada per decisió de la Junta Electoral Central, sí que vol dir que la 

Junta Electoral Central pren un criteri arbitrari i exerceix de Tribunal Suprem dient que aquest 

símbol és partidista quan pensa que no ho és, perquè no és propietat ni d’ERC, ni del PDeCAT, 

ni de la CUP, ni de BnC. Defensa que aquest símbol representa una reivindicació contra la 

vulneració dels drets polítics i de ciutadania.  

Ja sap que a Cs no els agrada, però els recorda que els llaços grocs desapareixeran quan els 

presos siguin lliures i quan es recuperi la normalitat democràtica en aquest país. Sap que Cs es 

dediquen a retirar-los i que ho fan, suposa que conscientment, pensant que després hi haurà gent 

que farà coses així a la porta de l’Ajuntament, però troba que és una actitud irresponsable la que 

té molt especialment Cs, però també el PP, respecte a la llibertat d’expressió, en aquest cas 

expressada democràticament per vint-i-nou de quaranta-un regidors i regidores de 

l’Ajuntament, majoria més que qualificada perquè amb vint-i-set seria suficient. Sap que el 

requeriment el feien a l’alcaldessa i que la potestat era seva, però constata que, ja que la decisió 

es va prendre en el marc de la Junta de Portaveus, en lloc de despenjar directament el llaç i la 

pancarta «Free Open Arms» i de fer les declaracions que va fer el Sr. Asens, els hauria agradat 

que com a mínim s’hagués convocat la Junta de Portaveus per comentar la situació i prendre o 

revocar les decisions en el mateix àmbit on es van prendre. 
 

La Sra. ANDRÉS exposa que no poden obviar el moment en què ens trobem, que és el període 

electoral. Diu que respecten sempre la legalitat i les decisions de la Junta Electoral. Creuen que 

és el que cal fer si s’accepta anar a les eleccions i consideren que el govern havia de fer el que 

ha fet, que és respectar i complir la decisió de la Junta Electoral Central i treure el llaç groc del 

balcó.  
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Assegura que estan a favor de la llibertat d’expressió i de la defensa de tots els drets i que 

rebutgen els atacs, siguin els que siguin, contra les institucions, però entenen que aquest no és el 

cas –el que fa la Junta Electoral–, sinó una resolució en el marc d’un període electoral en el qual 

s’ha de garantir la neutralitat de les institucions públiques. Respecten la decisió i volen que el 

govern la compleixi.  

 

El Sr. MULLERAS vol dir al Sr. Martí, primer, que ells condemnen qualsevol mena de 

violència, també la que es va produir el darrer 14 de maig, i els agradaria que la resta de grups 

condemnessin qualsevol mena de violència, per exemple, que avui també condemnessin els 

atacs que van patir ahir les seus tant de Ciutadans com del Partit Popular a Barcelona per part 

de l’organització Arran, les joventuts de la CUP. Els agradaria que la CUP condemnés aquest 

atac, i demana a la resta de grups que avui condemnin aquests atacs verbalment en la comissió. 

Constata que el llaç groc que hi havia al balcó de l’Ajuntament ja no hi és, i que no s’ha retirat 

perquè un grup de persones vinguessin el 14 de març a retirar-lo, ni perquè la Sra. Colau 

volgués retirar-lo, sinó perquè el Partit Popular va fer una denúncia a la Junta Electoral i la 

Junta Electoral va instar l’alcaldessa a retirar-lo, perquè l’Ajuntament ha de ser de tots i no 

només d’uns quants. Considera que el llaç groc és un símbol ideològic que només representa 

alguns i no tots, que les institucions i l’espai públic han de ser neutrals i que tots ens hem de 

sentir representats en les nostres institucions. Explica que per això el Partit Popular demana que 

es retirin els llaços grocs de qualsevol edifici públic o espai públic de la ciutat i de tot 

Catalunya, i que per això van fer la denúncia a la Junta Electoral.  

Conclou que aquests són els motius pels quals no poden votar aquesta proposició, perquè el que 

s’hi demana és exactament el contrari.  

Afegeix que, si estan en contra que es posin llaços grocs, no només estan en contra que es 

mantinguin quan la Junta Electoral demana retirar-los, sinó que és iŀlegal mantenir-los, i que 

això pot tenir inclús responsabilitats penals, cosa que han de saber els mandataris públics de 

partits independentistes que mantenen aquests llaços a les seves institucions –a les institucions 

que han de ser de tots però que ells creuen que han de ser seves.  

Insisteix que l’Ajuntament ha de ser de tots i no d’uns quants i per això repeteix que votaran en 

contra de la proposta. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que votaran a favor de la proposta. Recorda que ja van demanar que 

l’Ajuntament denunciés les persones que van intentar retirar el llaç groc de manera violenta, tal 

com mostren les imatges de dijous a la nit. Sap que aquelles persones van ser identificades en el 

moment dels fets, i sap que són persones vinculades a l’extrema dreta. Pensa que cal ser 

contundents en aquest sentit i posar els Serveis Jurídics en funcionament, com s’ha fet en altres 

ocasions i el seu grup ha celebrat que així fos. 

També vol posar de manifest que el llaç groc, el dia d’avui, és un símbol d’excepcionalitat 

política, de no normalitat democràtica en el marc d’un estat d’excepció, d’una situació 

d’injustícia que té persones preses i exiliades per motius polítics –permetre debats parlamentaris 

i que es pogués votar, quan teòricament vivim en una democràcia, i defensar aquests drets 

polítics i civils– i també pel fet de cantar cançons. Creu, per tant, que avui la neutralitat de les 

institucions no existeix i que el que hi ha és un conflicte, un conflicte que és inherent a una 

societat. Defensa que les institucions representen, en el marc de la democràcia liberal en què 

ens trobem, uns interessos econòmics i socials determinats. Diu que no tothom està en igualtat 

de condicions, perquè hi ha persones que tenen drets i n’hi ha que no en tenen, hi ha persones 

que són opressores i n’hi ha que són oprimides. Diu que pensar que les institucions són neutres, 

que no vivim en una situació d’excepcionalitat política que requereix propostes i accions 

valentes, i no equidistàncies davant fets tan flagrants, és erroni.  
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També creu que les accions de desobeir certes normatives imposades per pocs no es poden fer 

de manera aïllada, i pensa que davant els requeriments que ha fet la Junta Electoral s’hauria 

d’haver actuat amb el conjunt de municipis que teòricament són municipis per la transformació, 

pel canvi, per la defensa de drets polítics i democràtics. Insisteix que no es pot actuar 

aïlladament. Recorda que al govern de Barcelona en Comú li demanaven valentia i coordinació, 

i que a través del símbol del llaç groc defensés una sèrie de drets que avui són vulnerats per 

l’Estat espanyol i pel seu entramat jurídic i polític.  

 

El Sr. ASENS anuncia que s’hi abstindran, perquè estan d’acord amb els dos primers punts –i 

de fet les cinc persones identificades van ser denunciades l’endemà–, però diu que no poden 

estar d’acord amb el tercer punt.  

Retreu a la Sra. Barceló que quan ha reproduït les seves paraules s’ha deixat la part inicial, que 

era que el seu grup no estava d’acord amb l’opinió de la Junta Electoral, però que també era 

l’opinió del secretari municipal, i que una cosa era el període electoral i una altra cosa el 

període no electoral: en període electoral cal un debat serè i constructiu en què es pugui discutir 

sobre política, sobre propostes i models de societat, i per tant les restriccions són molt més 

grans, tant les que afecten aquest símbol com les que afecten altres símbols. Recorda que la 

Junta Electoral ha prohibit el «No a la guerra», el «Welcome refugees», cartells d’Open Arms... 

Fa palès que a alguns només els preocupen determinats símbols i altres com aquests, no.  

El seu grup no comparteix aquestes restriccions, perquè creu que no són símbols partidistes sinó 

símbols que tenen unes àmplies majories al darrere, però sí que creu que en període electoral 

una guerra de símbols no és el més adequat i pot ser una gesticulació estèril i retòrica com la de 

la Generalitat, per ocultar la inacció de govern o la falta de política real de defensa dels drets 

humans. Recorda que quan es va declarar la independència ni tan sols es va baixar la bandera 

espanyola.  

Reconeix que hi ha coherència en el discurs de la CUP i comparteixen també la significació que 

donen al llaç, però veu incoherència en ERC i PDeCAT, que treuen els llaços dels ajuntaments 

on governen ells –a Figueres i altres llocs–, i ho posen en mans del síndic, a qui no fan cas la 

majoria de vegades. Expressa al Sr. Coronas que el seu discurs li sembla diferent del d’ERC en 

l’àmbit nacional. Creu que no tenen aquest grau de preocupació quan això afecta altres símbols. 

Recorda que la CUP sí que va assenyalar el tema de l’Open Arms, però els altres partits no, i 

això li crida l’atenció.  

 

El Sr. MARTÍ agraeix en primer lloc els vots favorables d’ERC i de la CUP en aquesta 

proposició. Expressa la tristesa per l’argumentació utilitzada pel representant del govern. Diu 

que ja sabien quines eren les seves posicions i les renúncies implícites, però recorda que al 

començament del mandat van dir que les lleis injustes, si calia, s’havien de desobeir. Respecta 

el Sr. Mulleras i altres partits polítics, però creu que és manifestament injusta la presó que 

pateixen els seus companys i l’exili que pateixen els que són forçosament fora, i que per tant 

esperaven del govern municipal com a mínim un recurs davant la Junta Electoral Central, i 

després actuar en conseqüència.  

S’adreça al Sr. Mulleras retraient-li que quan parla sembla que els amenaci amb responsabilitats 

penals. Condemna els atacs a les seves seus –la del Partit Popular, la de Ciutadans–, a la de 

Catalunya Ràdio, a la resta de partits polítics. Recorda que tothom ha rebut atacs, i el Partit 

Demòcrata i l’antiga Convergència molts.  

Fa avinent també al Sr. Mulleras que vint-i-nou regidors de quaranta-u van votar a favor 

d’aquesta acció, i això no és una minoria, com deia ell.  

Finalment, recorda que ara té lloc un judici carregat d’irregularitats, en el qual el magistrat Sr. 

Marchena va reconèixer que portar el llaç groc durant les sessions del judici no limitava cap 

dret. Admet que ara estan en campanya electoral, però insisteix que li sembla una greu injustícia 
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el que està passant i reitera la necessitat de portar un llaç groc allà on calgui, per defensar la 

llibertat d’aquestes persones sotmeses ara a un judici injust. 

 

La Sra. BARCELÓ diu al Sr. Coronas que, si convé, parlaran de responsabilitat, i li sembla 

irresponsabilitat saltar-se la llei i no fer cas de la Junta Electoral que demana una cosa tan 

important com la neutralitat ideològica. Defensa que el seu grup continuarà demanant la 

neutralitat ideològica de totes les institucions que han de representar el conjunt de ciutadans de 

Barcelona i de Catalunya. 

 

El Sr. CORONAS precisa que la neutralitat ideològica és com els Reis Mags, no existeix.  

S’adreça al Sr. Asens i creu que no l’ha escoltat abans. Ha dit que no volia entrar en polèmiques 

sobre la retirada del llaç groc, però que els hauria agradat que aquesta decisió s’hagués pres en 

el marc de la Junta de Portaveus, que és on es va prendre la decisió de posar-lo. 

 

El Sr. Asens expressa l'abstenció de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup 

Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Coronas expressa 

el vot favorable d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del PSC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot contrari del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. 

S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

16.-  (M1519/11140) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el govern informi del resultat econòmic de Betevé (Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA) i presenti per al seu debat amb la resta de forces polítiques un 

pla amb l'objectiu de garantir la viabilitat econòmica i la continuïtat de la societat municipal. 

 

(es tracta conjuntament amb el punt 25) 

 

El Sr. ALONSO explica que la proposició que presenten té dos objectius: un, conèixer la 

situació real de la societat; el segon, garantir la viabilitat de la televisió de Barcelona. Assegura 

que estan preocupats per la situació de Betevé i volen saber què es trobarà el següent govern.  

Diu que la preocupació ve del fet que les dades que tenen són dolentes, que l’any 2017 la 

televisió va tancar amb un dèficit de més d’11 milions i no coneixen com han tancat els 

comptes del 2018; esperen que avui els ho expliquin. També voldrien saber quin és el 

pressupost previst per a aquest 2019, en la situació actual de pròrroga dels pressupostos. Volen 

saber quin és el pla de viabilitat econòmica d’una societat en la qual el 97% dels ingressos són 

subvencions públiques, que no ha estat capaç de generar recursos econòmics propis.  

També estan preocupats per l’evolució de l’audiència, tot i que són conscients de la dificultat de 

competir en els termes convencionals de la televisió. Saben que davant d’aquesta realitat es va 

fer una aposta fa un parell d’anys per treballar amb internet, les xarxes socials, i voldrien que el 

govern valorés el resultat d’aquesta estratègia. Reconeix que a la pàgina web de Betevé hi ha 

molta informació i interaccions amb Twitter, Youtube, Facebook i els agradaria que el govern 

ho valorés.  

Recorda la problemàtica laboral que ha existit a Betevé i els sembla molt mala notícia que 

aquesta societat pública hagi arribat a la situació de mantenir en una situació de precarietat dels 

treballadors fins que al final s’ha fet el que calia, que era recuperar els que estaven en una 

situació irregular.  

Diu que tot aquest conjunt de coses els fan estar preocupats per la situació de Betevé i que el 

que volen és que es prenguin mesures per reconduir la situació i garantir la viabilitat de la 
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societat. El que no volen és que s’amagui la situació sota la catifa i que el pròxim govern, 

després de les eleccions, després de les vacances, descobreixi que la societat està en una 

situació molt precària.  

Per això presenten aquesta proposta, amb els dos objectius indicats: conèixer la situació i tenir 

un pla de viabilitat per garantir la continuïtat de l’entitat. 

Acaba dient que Barcelona es mereix una televisió que parli de la realitat local i que treballi en 

la cohesió social, i que no pot ser que ens assabentem del que passa a l’altre costat del món i 

que no ens assabentem del que passa a la nostra ciutat. Valoren molt positivament la feina 

d’informatius que fa Betevé. Volen una televisió que combini el fet de ser un servei públic amb 

un entreteniment de qualitat, però des d’una perspectiva de viabilitat econòmica. Pensen que 

això és possible, que s’ho mereix Barcelona i s’ho mereixen els treballadors, i per això esperen 

aquest pla estratègic per a Betevé. 

 

El Sr. CIURANA vol saber en quina situació es troba la negociació per al nou contracte 

programa de Betevé i quan es preveia que s’aprovés. Li sembla evident que amb el contracte 

programa no només s’asseguren uns ingressos, sinó que són ingressos a canvi d’un determinat 

model de televisió pública. Recorda que els efectes del contracte programa es van exhaurir al 

final del 2017 i que per tant fa un any i mig que estan en una pròrroga sense que tinguin 

coneixement ni s’hagi comentat amb els grups, ni s’hagi fet cap document intern d’esborrany 

que els hagi arribat sobre el futur de Betevé. Afirma que això els preocupa profundament. 

Anuncia que votaran favorablement a la proposició de Ciutadans en relació amb la qüestió 

econòmica i el pla de viabilitat, però voldrien fer-hi unes observacions. La primera és agrair i 

lloar la feina dels professionals de Betevé, que moltes vegades en condicions difícils i precàries, 

tant de persones com de mitjans, han tirat endavant una feina molt important.  

Diu que els dol, perquè l’audiència de Betevé continua baixant mes rere mes. Recorda que ja es 

va incrementar el descens quan es va cancel·lar el programa La sotana, però que també es va 

abandonar la plataforma Vodafone i es parla d’abandonar Movistar, i tot això repercuteix 

negativament en possibilitats de visualització. Assenyala que hi ha la qüestió de les 

internalitzacions, la de Lavinia, que ja s’ha fet, i les que estan pendents de les televisions dels 

districtes, cosa que podria canviar radicalment el model de televisió que tenim –a part de les 

trenta demandes més que hi ha de personals. Constata que s’estan eliminant els informatius dels 

festius. 

Creu, per tant, que al marge de la discussió sobre la transferència de l’Ajuntament a Betevé, 

s’imposa una discussió assossegada i tranquil·la sobre el model de la televisió, que havia 

d’haver començat fa un any i mig, o dos anys, sis mesos abans de caducar el programa anterior. 

Per això volen saber en quina situació es troba exactament el contracte programa i com pensa el 

govern afrontar aquesta situació. 

 

El Sr. CORONAS avança el vot a favor de la proposició i també comparteix la preocupació, 

que suposa que deu ser de tots els grups, per garantir la continuïtat d’un projecte comunicatiu 

important com és Betevé, com a mitjà públic de l’Ajuntament i de la ciutat de Barcelona, per la 

qualitat de la informació però també per la proximitat i la professionalitat. Assegura que per a 

ell és un dels referents per saber al matí com està la ciutat; admet que hi ha altres referents, però 

diu que Betevé va ser el primer i creu que és important mantenir-lo.  

Reconeix que la internalització, arran de la sentència, de tot aquest personal afegeix un 

sobrecost important. També accepta que l’aposta pel model de multipantalla potser necessita 

una mica de temps per consolidar-se, però creu que aquesta és la via. Considera que Betevé no 

podrà competir com a pantalla de televisió a les llars amb partits de futbol, ni fórmula 1, ni 

pel·lícules gairebé d’estrena, que ha de fer un altre tipus de producte i segurament el 

multipantalla sigui el més adequat.  
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Exposa que al marge del tipus de Betevé que es vulgui –i creu que hi ha moltes propostes de 

millora sobre la taula–, considera que s’ha demostrat que és un magnífic mitjà de comunicació, 

cosa que s’ha palesat perquè ha estat la pedrera de grans professionals que han sortit de Betevé i 

que potser ara estan en altres canals. Pensa que aquest vessant de formació i d’adquirir 

experiència, per part dels professionals joves que entren a Betevé, també seria una pena que es 

perdés. Considera que ha de tenir totes aquestes funcions: informació local de qualitat, 

programació amb nivell qualitatiu, multipantalla i formació.  

Admet que potser caldrà reinventar, en part, Betevé, però està convençut que entre tots i totes, i 

comptant amb els professionals de la casa, se’n sortiran. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que s’afegeix gairebé a totes les coses que s’han dit. Pensa que Betevé és 

una referència de televisió per a Barcelona, no sols com a mitjà informatiu sinó també 

cohesionador. Recorda que n’han parlat moltes vegades a la comissió: sobre l’audiència, la 

programació, les noves maneres de fer... Recorda també els debats sobre la internalització dels 

treballadors i treballadores, i el debat que tenen ara mateix al Consell de Ciutat sobre com ha de 

ser el Consell Assessor de Betevé.  

Apunta que cal actualitzar la relació econòmica entre l’Ajuntament i Betevé establerta pel 

programa marc aprovat el 2016, perquè hi ha hagut canvis en el model de gestió i també per 

l’afectació de la internalització dels 177 treballadors, que, com ja han dit en altres comissions, 

hauria d’abastar el conjunt de treballadors i treballadores, com a repte a assolir.  

Anuncia que votaran a favor de la proposició perquè entenen que l’Ajuntament ha de garantir la 

viabilitat econòmica i la continuïtat d’aquest projecte, i no sols això, sinó posar-hi recursos per 

millorar-lo, actualitzar-lo i ampliar el seu impacte a la ciutat. Insisteix que és no solament pel 

que pot aportar com a mitjà, sinó perquè té aquest efecte cohesionador, cosa que veuen quan 

van pels barris, que la gent estableix les seves relacions amb l’Ajuntament i amb la ciutat a 

través d’aquesta televisió, que coneixen temes que segurament d’una altra manera no 

coneixerien i comparteixen aquest sentit de pertinença a la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS aplaudeix la idea que Betevé és cohesionadora perquè diu que cohesiona 

fins i tot els grups municipals, perquè hi ha un consens absolutament majoritari de tots sobre la 

importància i la referència que és Betevé per a la ciutat.  

El seu grup també entén que Betevé és una bona televisió, amb molts bons professionals, de 

qualitat –malgrat que hagin desaparegut debats com el de La Rambla durant aquest mandat, i 

malgrat que no hi ha hagut espais de debat local, polític, que el substituïssin–, però que, 

malauradament, circumstàncies excepcionals d’aquests quatre anys han fet que la situació 

econòmica de Betevé sigui dolenta. Explica que hi ha pèrdues de gairebé 12 milions d’euros el 

2017 i de 5 milions d’euros el 2018. Admet que hi ha hagut circumstàncies excepcionals, com 

ha dit, però que s’han convertit en estructurals: s’han absorbit per Betevé i s’han convertit en 

ordinàries. Es refereix a la internalització dels treballadors que estaven en situació de cessió 

laboral, que han incrementat el capítol de personal d’una manera permanent, i també a temes 

fiscals, que potser sí que són més excepcionals, sobre el tractament de l’IVA, que ha impactat 

en els comptes de la televisió.  

Coincideix que cal fer un debat tranquil sobre el futur de Betevé, no només per la situació 

econòmica sinó també pel seu futur en els anys vinents.  

Votaran a favor de la proposició, desitjant que Betevé continuï sent una referència per a la ciutat 

i la televisió de qualitat que els barcelonins puguem gaudir. 

 

La Sra. ROVIRA comparteix la necessitat de conèixer la situació actual de Betevé, sobretot en 

relació amb les seves treballadores. 
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Posa de manifest que les internalitzacions que hi ha hagut de treballadores han estat a cop de 

sentència judicial, cosa que ens mostra la voluntat de Barcelona en Comú per fer-ho. Recorda a 

més la lluita aferrissada duta a terme per les mateixes treballadores.  

Volen fer palès també que per a la sostenibilitat econòmica és imprescindible conèixer els 

elevats sous dels directius –que ja coneixen– i estudiar com es fa perquè això es redistribueixi a 

fi de tenir un servei com el que ha d’oferir una televisió pública, un servei que ha de mostrar la 

realitat canviant de la ciutat, les múltiples realitats dels diversos barris, que ha de treballar per 

elaborar una mirada crítica, feminista, antiracista del que passa a la ciutat, tan necessària en un 

moment com l’actual. 

Malgrat que comparteixen part de la proposta que presenta el Grup de Ciutadans, creu que en 

altres ocasions en què han parlat sobre Betevé s’ha fet palès que tenen models diferents del que 

ha de ser aquesta televisió pública. Per tant, anuncia que faran una abstenció, tot i que creuen 

que és necessari fer un debat sobre com es desenvoluparà la televisió.  

 

El Sr. BADIA també se suma a les reflexions que s’han fet sobre Betevé com a televisió 

pública. Explica que el que s’ha fet en aquest mandat ha estat constituir-la com a televisió 

pública, atès que fins ara era una televisió amb molt poc personal públic que treballava de 

forma externalitzada i incorrecta, i que és per això que davant una possible cessió de 

treballadors el govern va actuar. 

Vol aclarir a la CUP que el govern va actuar des del primer dia en la internalització i que en el 

que no estaven d’acord era en els salaris que s’havien de cobrar. Assegura que pel que fa a la 

internalització s’hi van avançar, no van recórrer la sentència, van arribar a un acord amb tot el 

consistori per decidir que contra la via de la internalització no batallarien, i per això es va 

internalitzar tota la plantilla d’informatius. Sí que reconeix el conflicte, que continua als jutjats, 

respecte a retribucions salarials, que el govern pensa que han de ser les normals i justes del 

sector. Insisteix que no hi ha hagut mai cap desacord a enfortir el paper públic que volien donar 

a la televisió de la ciutat.  

Admet que han hagut d’abordar una crisi important pel que fa a l’organigrama i que han iniciat 

un projecte de multipantalla, que és un primer pas i se n’hauran de fer molts més. 

Informa que pel que fa als resultats econòmics que demanaven, estan en un pressupost del 

voltant dels 16 milions d’euros d’aportació pública municipal, com sempre. Afegeix que hi va 

haver dos elements que van condicionar el tancament del 2017, que van ser l’aprovisionament 

de l’IVA, de 10 milions –dels quals ja se n’han recuperat 9,6–, i 3 milions d’euros –aquest 2018 

ja són 4 milions– com a provisió per als treballadors. Diu a la Sra. Rovira que són aquests 4 

milions els que discuteixen amb els treballadors. Explica que en un pressupost que ronda els 16 

cal aprovisionar, perquè hi podria haver un creixement en el capítol I de 4 milions, i ho estan 

discutint amb els treballadors. Creu que els salaris han de ser dignes però han de poder donar 

estabilitat i viabilitat econòmica.  

Respecte al projecte i a l’audiència, com se’ls demanava, considera que serà el nou programa el 

que definirà quin és el nou projecte de Betevé, que haurà de fer passos com els indicats però 

que n’haurà de fer molts més.  

Informa que el punt on són ara és que en dos o tres mesos ja tindran una proposta sobre el nou 

programa, que aquest contracte programa es traslladarà al Consell d’Administració i que, un 

cop l’hagin debatut i enriquit, la Gerència Municipal tramitarà la seva aprovació final. Precisa 

que això inclou tots els informes jurídics, d’Intervenció, etc., aprovació en la Comissió de 

Govern, informació pública, informació al Consell Audiovisual de Catalunya i aprovació en el 

Plenari. Calcula que la votació al Plenari podria ser a la tardor, tot i que admet que depèn del 

temps que hi esmerci el Consell d’Administració per acabar de polir la proposta, que creu que 

estarà abans de l’estiu i tots hi podran treballar i fer-hi els debats pertinents.  
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Accepta que estan en una pròrroga, tal com han indicat, però diu que han estat dos anys molt 

anòmals en què s’ha hagut de fer front a aquesta reorganització interna. Espera que el nou 

programa porti tots els èxits i objectius que s’han fixat a la comissió. 

 

El Sr. ALONSO expressa que s’endú una impressió positiva però també una inquietud. La 

qüestió positiva és que sembla que hi ha un acord polític bastant gran per garantir la viabilitat 

de Betevé i per fer el necessari per millorar el model de gestió.  

La inquietud que té ve del fet que no sap com avançarà això, perquè diuen que a la tardor, però 

el seu grup no ha vist res, o sigui, no saben absolutament res d’aquest programa que diuen que 

treballen. Demana al govern que es posin mans a la feina i que es comenci a treballar aquest 

programa, que comenci el debat polític –que diu que segur que serà intens i interessant– i que 

no es perdi més temps. 

 

El Sr. CIURANA opina que l’itinerari que ha descrit el Sr. Badia és un itinerari optimista, per 

les dates en què estan i havent-hi eleccions municipals i negociacions per formar govern 

entremig, però que li interessa el que ha dit que d’aquí a tres mesos tindran una proposta de 

contracte programa que s’elevarà al Consell d’Administració. Li demana qui està fent aquesta 

proposta. Pensa que convindria obrir un espai de negociació entre els diversos grups 

municipals, entre altres coses per assegurar que el contracte programa té, com a mínim, un 

suport majoritari. Es refereix a les línies mestres, no a les partides pressupostàries. Explica que 

el contracte programa és una transferència econòmica per fer alguna cosa concreta, i això 

concret és el que ha de transcendir el mandat d’un govern i ser per a diversos mandats, perquè 

un model de televisió no es pot anar revisant cada quatre anys. 

Li suggereix, per tant –a banda de posar un interrogant sobre el seu optimisme–, que comencin 

ja i que els diguin si hi ha cap document elaborat o cap guia per a aquest contracte programa o 

aquesta guia que el Sr. Badia ha dit que en dos o tres mesos estarà a punt, perquè sigui 

compartit pels grups.  

 

El Sr. BADIA manifesta que hi votaran a favor, que li sembla coherent amb el mandat i que 

tenir aquest document consensuat sobre aquest horitzó li sembla pertinent, a partir de les 

pinzellades que han sortit avui. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l'abstenció de la CUP. 

S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/11150) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Que el govern municipal encarregui, de manera immediata, un informe 

concloent als serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona per tal de saber si cal retirar aquesta 

campanya institucional sobre guanys obtinguts al web i en d'altres suports. 2. Que el govern 

municipal informi en el marc d'aquesta comissió del cost que ha tingut aquesta campanya i tots 

els elements de difusió editats o publicitats en aquest sentit. 

 

(Tractat conjuntament amb el punt 4) 
 

El Sr. Badia expressa l'abstenció de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas 
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expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa l'abstenció de la CUP i el 

Sr. Puigcorbé expressa la seva abstenció. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/11133) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta l'Ajuntament a elaborar un protocol de cessió d'espais i equipaments municipals 

que sancioni els discursos d'odi contra qualsevol coŀlectiu, i sancioni els atacs LGTBIfòbics, 

masclistes o discriminatoris.  

 

La Sra. ANDRÉS explica que els van saltar les alarmes, al seu grup i a bona part de la 

ciutadania, quan van conèixer la voluntat de la formació política d’ultradreta Vox de fer un acte 

públic a les instaŀlacions públiques del Palau Sant Jordi. Pensa que a Barcelona no tenen ni han 

de tenir cabuda els discursos d’odi i les actituds que atempten contra els drets i la dignitat 

humans, i que han de ser expulsats dels espais públics, que han de ser diversos, tolerants, 

inclusius, igualitaris i facilitadors de la convivència. Recorda que Barcelona és una ciutat 

defensora i referent arreu dels valors que la defineixen com un espai de pau, democràcia, 

diversitat, construïda sobre la convivència i la pluralitat d’orígens, accents, identitats, 

pensaments i confessions religioses.  

Conclou que la cessió d’un espai públic s’ha de regir per aquests principis democràtics que 

regeixen el model de la nostra societat des de la diversitat. El que demanen al govern municipal 

amb aquesta proposició és que, per evitar precisament aquests discursos i actituds que no volem 

que passin a la nostra ciutat, redacti i apliqui un protocol d’usos dels espais de titularitat pública 

en el qual es descriguin de forma detallada, explícita i clara les condicions que han de regular 

les autoritzacions per a la cessió d’aquests espais a organitzacions que permetin, promoguin o 

difonguin discursos d’odi que atemptin contra els principis d’igualtat, llibertat i no 

discriminació. 

Afirma que volen refermar la voluntat de continuar defensant amb fermesa la identitat de la 

ciutat, lliure d’odi i d’intolerància o de falta de solidaritat. Entenen que aquest compromís s’ha 

de defensar amb normatives de què es pugui dotar l’Ajuntament i que siguin protocols 

d’actuació en el cas que aquests discursos es produeixin, com ja ha passat alguna vegada, per 

garantir la reacció i les sancions que corresponguin.  

 

La Sra. BARCELÓ fa saber que són dades molt preocupants que les víctimes d’homofòbia es 

dupliquin en un any a Catalunya, i que l’Observatori contra l’Homofòbia digués aquesta 

setmana que el 2019 s’han produït ja trenta-cinc incidències, el doble que l’any passat. Pensa 

que darrere d’aquestes dades preocupants hi ha persones que pateixen i moltes vegades por de 

fer la denúncia i de tornar a sentir el que han patit. Recorda que el coŀlectiu LGTBI continua 

patint assetjament laboral i discriminació en el dia a dia i que tots van lamentar i condemnar que 

al final de gener s’ataqués el Centre de Recursos LGTBI amb amenaces pintades i vidres 

trencats.  

Afirma, adreçant-se a la Sra. Andrés, que sempre trobaran el seu grup rebutjant els discursos 

d’odi i xenofòbia, de manera que podrien donar suport al que es vota, però l’exposició 

d’antecedents, en què fan referència a un partit polític, no creuen que sigui la millor manera de 

fer campanya en aquestes eleccions.  

Conclou que, pel que ha dit, faran una abstenció. 

 

El Sr. CORONAS explica que el 23 d’octubre al Parlament Europeu es va aprovar una 

resolució sobre l’auge de la violència neofeixista a Europa, que demana als països de la Unió 
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Europea que facin front als discursos feixistes i xenòfobs, i insta els estats a emprendre una 

sèrie de mesures, com per exemple la persecució i sanció dels delictes d’odi o la protecció dels 

coŀlectius que lluiten contra el feixisme, el racisme i la xenofòbia. Precisa que la resolució 

també reclama lluitar contra les organitzacions que propaguin discursos d’odi i prohibir 

fundacions o associacions que exaltin el nazisme i el feixisme, com és el cas de la Fundación 

Francisco Franco.  

Recorda que, a instàncies d’ERC, es va aprovar la proposta d’una declaració institucional en la 

qual l’Ajuntament manifestés el rebuig envers la incitació a l’odi i la violència que impulsen les 

forces polítiques d’extrema dreta, s’instava els partits a no arribar a acords amb aquestes 

formacions, i feien una crida a tots els demòcrates a lluitar contra les organitzacions que 

promouen la catalanofòbia, el racisme, el masclisme o l’homofòbia.  

Considera que hi ha molts àmbits en què es produeixen aquests fets, com l’esportiu, i ja no en 

primera divisió, sinó en categories escolars.  

Per tant, estan d’acord que s’elabori un protocol que sancioni els discursos feixistes i n’eviti 

l’accés als espais públics, i això val també, com han aŀlegat ells mateixos en plecs de 

condicions per a la gestió de locals cívics, culturals i de barri, en la regularització i 

protocoŀlització de l’accés i el gaudi als espais públics, amb normes clares, iguals i accessibles 

per a qualsevol formació política que respecti els valors democràtics i de convivència.  

Considera que atacs com els que s’han produït al Centre LGTBI de l’Eixample, en diverses 

ocasions, han de fer reflexionar i actuar perquè no es tornin a produir. Diu que hi ha un repunt 

d’aquestes agressions homòfobes, perquè segons el portaveu de l’observatori, el Sr. Rodríguez, 

ja se n’han produït disset casos a Barcelona des del començament del 2019, i trenta-tres a tot 

Catalunya.  

Pensa que l’autobús d’Hazte Oír és un altre exemple clar, que una vegada i una altra intenta 

venir a inculcar aquest discurs. 

Creu que de cap manera han de tolerar que determinats discursos es facin, sobretot, en espais 

municipals, i que si una formació política reivindica el cop d’estat de l’any 36 també cal ser 

prou clars per no cedir-los espais. Considera que no han de fer distincions entre partits i 

associacions. 

 

El Sr. MULLERAS s’adreça a la Sra. Andrés i aŀlega que el text de la proposició, aparentment 

«innocent», entre cometes, no té res a veure amb l’exposició de motius que ha fet, que enllaça 

més amb la veritable intenció, entén, de la proposició, que és donar cobertura al vet a una 

determinada formació política, que ella ha anomenat i el Sr. Collboni també va esmentar 

públicament.  

Diu que amb això no hi poden estar d’acord, perquè és una formació política que no ha estat ni 

iŀlegalitzada, ni condemnada. Creu que posar en funcionament aquest protocol obre la porta a 

l’arbitrarietat i inclús a una possible prevaricació. Li demana si també prohibiran els actes 

d’Arran, per exemple, que ha atacat el turisme –autocars, empreses de bicicletes– i que ahir va 

atacar les seus del Partit Popular i de Ciutadans. 

Troben que aquesta proposició va únicament en contra d’una determinada formació que no ha 

estat sancionada per cap qüestió.  
 

La Sra. ROVIRA anuncia que votaran a favor de la proposta del PSC. Creu que estem en un 

moment d’articulació de l’extrema dreta al carrer, però també a les institucions, ja com a Vox o 

ja com a Ciutadans o Partit Popular, que fan discursos cada vegada més perillosos, i també el 

Partit Socialista –li sap greu pel PSC de Barcelona, però en altres indrets del territori ha tendit a 

fer un discurs que s’aproxima massa a la dreta i l’extrema dreta–, i pensen que això no pot ser, i 

menys en una ciutat de defensa de drets polítics i civils, que ha portat aquestes coses als 

tribunals i que per tant ha de ser obertament antiracista, antimasclista, anti-LGTBIfòbica i 

antifeixista.  
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No comprenen com el 30 de març un partit com Vox, que és obertament masclista, feixista, que 

va en contra dels drets de les dones i de les persones migrades, té una sala reservada a la Fira de 

Barcelona. Detalla que és un espai que depèn de la Generalitat i de l’Ajuntament, i no entenen 

com a aquesta gent se’ls dona un bri d’aire. Creu que aquesta gent no pot tenir presència 

pública, aquesta gent atempta contra les persones, les dones, les persones migrades, el coŀlectiu 

LGTBI i està clarament vinculat a l’extrema dreta del conjunt de l’Estat espanyol.  

Demanen a la comissió, aprofitant que tenen el govern present, que es prohibeixi que un partit 

com Vox, o qualsevol partit o coŀlectiu que apunti a aquest racisme o masclisme, en detriment 

de les persones, pugui tenir presència ni en equipaments públics ni en l’ús de l’espai públic de 

la ciutat, perquè cada vegada que parlen atempten contra persones. Reclama, per tant, que el dia 

30 la Fira de Barcelona no deixi cap espai a aquest partit polític perquè divulgui el seu odi a les 

veïnes de la ciutat. 

 

El Sr. ASENS diu que comparteixen la preocupació de la proposició per la presència i foment 

dels discursos d’odi i els delictes d’odi. Coincideixen també en la necessitat de fer-hi front en 

l’àmbit de la prevenció, i creu que així ho fan amb l’aplicació de dos mecanismes que estan a la 

seva disposició. Explica que un és l’Ordenança de la convivència, amb l’apartat –article 16.1– 

que prohibeix conductes de menyspreu a la dignitat de les persones i comportaments 

discriminatoris, i raona, adreçant-se a la Sra. Rovira, que aquest hauria de ser el límit, perquè 

prohibir activitats de partits polítics per se és una mica perillós, en la democràcia. Un altre 

mecanisme, diu, és l’article 510 del Codi penal. Exposa que són dos instruments que han 

utilitzat en diverses ocasions. 

A part d’això, diu que pel que fa a l’ús d’espais públics hi ha un ordenament que ho preveu, hi 

ha uns mecanismes de garantia i hi ha uns protocols d’ús dels equipaments. Concedeix que es 

poden millorar i estan oberts a parlar-ne, i per això hi votaran favorablement, però insisteix que 

els protocols existeixen.  

Al Sr. Mulleras li diu que estigui tranquil, que qualsevol revisió tindrà el vistiplau dels Serveis 

Jurídics, perquè no s’actua en protocols jurídics sense comptar amb aquest vistiplau.  

Diu, per tant, a la Sra. Andrés que estan oberts a parlar-ne, a estudiar-ho amb ells i amb la resta 

de grups i intentar trobar un marc de consens per fer aquesta revisió dels protocols i, si cal, 

crear un nou protocol, però insisteix que el protocol existeix, que l’ús dels equipaments públics 

no és un marc desregulat.  

 

La Sra. ANDRÉS aclareix que el que demanen no és un protocol per prohibir la cessió d’espais 

i equipaments municipals a partits polítics, entitats, organitzacions o persones, sinó un protocol 

on clarament figurin les sancions que té el delicte d’odi o altres per al cas que es produeixin 

discursos que atemptin contra la dignitat, la llibertat, els drets de les persones, discursos 

LGTBIfòbics, masclistes, discriminatoris, tot allò que pot derivar en una vulneració de drets. 

Insisteix que no és un protocol per impedir la cessió d’espais públics a partits polítics o entitats, 

siguin del color que siguin.  

Ho demanen perquè ja s’ha donat el cas i ella mateixa ho va veure al Districte de Sant Andreu, 

on li va semblar que hi havia un possible delicte d’odi i no sabien com havien de reaccionar. 

Accepta que deu existir, però que no van poder reaccionar d’una manera ni garantista per a 

aquell discurs ni garantista per als drets, perquè no era clar.  

Creu que ara estan en un moment, i no es pot negar, en què aquests discursos es poden produir, 

no unes sigles en general, sinó persones que diuen coses, també en mitjans de comunicació. El 

que demanen, doncs, és que en els espais públics, en el cas que s’hi produeixi un discurs 

d’aquest tipus, hi hagi una reacció clara, immediata i que tothom la pugui entendre. Creu que 

tots els que estan a la comissió defensen els drets de les persones i els drets humans, cadascú 

des de la seva visió ideològica.  
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La Sra. VILA anuncia que el seu grup votarà a favor d’aquesta iniciativa. Els preocupa 

qualsevol expressió que afavoreixi el discurs de l’odi, els preocupen les relacions violentes i diu 

que ho han defensat tant a l’oposició com al govern. Recorda la tasca que es va fer, i que entén 

que es continua fent, de treballar estretament amb la Fiscalia contra els Delictes d’Odi a través 

dels diversos serveis municipals i especialment de l’Oficina per a la No Discriminació.  

Accepta que cal actuar de manera reactiva, i entén que aquest protocol els ajudaria a reaccionar 

davant de situacions en les quals com a institució cal ser molt clars i establir quines són les 

regles del joc. Diu que cal tolerància zero respecte a qualsevol discurs que pugui portar 

implícita una discriminació.  

Afegeix, però, que cal ser també preventius i que per això abans parlava que van crear 

l’Agència per la Igualtat i la No Discriminació, que pretenia donar centralitat a les polítiques de 

defensa dels drets fonamentals, de la no discriminació, fer formació, fer prevenció. Explica que 

també van crear la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació, un projecte 

pioner a Catalunya i a l’Estat que pretén a mitjà i llarg termini incidir en l’itinerari curricular de 

les escoles i els instituts perquè els ciutadans rebin formació en un conjunt de valors en els 

quals entenen que hi ha consens, per evitar relacions abusives i actituds discriminatòries.  

Explica que van assentar les bases també perquè estigués operatiu el primer centre municipal 

LGTBI de la ciutat, que s’ha inaugurat en aquest mandat. Diu que ho van fer conjuntament amb 

la societat civil organitzada, amb les diverses entitats que treballen en l’àmbit de la 

discriminació. Pensa que aquest protocol s’hauria de fer amb aquesta societat civil.  

Repeteix que el vot serà favorable perquè el seu posicionament és de tolerància zero amb 

qualsevol discurs que pugui obrir la porta a una discriminació de gènere, d’orientació o identitat 

sexual, d’origen, de religió o de creença. 

 

La Sra. BARCELÓ proposa a la Sra. Andrés que davant un possible delicte d’odi el que s’ha de 

fer és anar immediatament a fiscalia.  

A la Sra. Rovira li retreu que «consejos vendo que para mí no tengo» i li demana si coneix 

Arran i si condemna el que va passar ahir a les seus del Partit Popular i de Ciutadans. L’acusa 

de tenir un filtre i de condemnar certes coses i, en canvi, «si van d’acord amb la meva ideologia 

i el meu pensament, això no és violència». Li recorda, ja que posa categories a tots els partits, 

que la democràcia és escoltar la gent que pensa diferent que un mateix. Li demana si els que 

pensen diferent que ella no poden parlar. Afegeix que potser caldria un debat sobre si s’han de 

retirar els sous públics a certes organitzacions polítiques que utilitzen la violència per amenaçar, 

insultar i agredir partits que pensen de manera diferent. Repeteix que la democràcia és escoltar 

totes les opinions polítiques, agradin o no.  

 

El Sr. MULLERAS torna a condemnar l’atac al Centre de Recursos LGTBI de Barcelona, com 

ja va fer el president del seu grup el mateix dia.  

 

La Sra. ROVIRA demana a la Sra. Barceló si condemnen el cop d’estat de Guaidó o també hi 

posen filtres ideològics. 

 

El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Vila expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l'abstenció de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot contrari del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. 

S'APROVA. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/11125) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el govern municipal a encarregar i realitzar de forma immediata una 

auditoria sobre la facturació de Cementiris dels darrers quatre anys, amb la finalitat de detectar 

les presumptes irregularitats de facturació denunciades per l'Informe Anual de la Sindica. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que fa un mes aproximadament, hores abans del Plenari 

extraordinari que havia de debatre sobre la funerària municipal, i amb la clara motivació 

d’influir en aquell debat i aquella votació, el govern va convocar una reunió i una roda de 

premsa per fer pública una investigació sobre la facturació funerària a Barcelona. Aclareix que 

era arran d’una fiscalització que havia fet l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

sobre quatre factures de quatre mil euros, encarregada per l’Ajuntament, i arran d’un informe de 

la síndica que també tractava sobre aquesta qüestió. Les denúncies estaven motivades per 

infraccions del Codi de consum, perquè no desglossaven les factures per un enterrament, una 

inhumació o una incineració.  

 

Objecta que en aquella roda de premsa el govern no va explicar que aquelles presumptes 

irregularitats afectaven la totalitat de la facturació dels Serveis Funeraris, és a dir, que afectaven 

tant les factures emeses per l’empresa funerària com les emeses per Cementiris de Barcelona, 

empresa 100% pública, municipal, i aquesta segona part es va ometre a la roda de premsa. 

Entén que si el govern fa una fiscalització sobre els Serveis Funeraris, amb el mateix criteri ha 

d’incloure la segona part de les factures, que és la que emet Cementiris de Barcelona. 

Aclareix que la síndica, quan va fer el seu informe, no només va parlar de les factures de les 

funeràries, sinó que explícitament va parlar de possibles irregularitats en la facturació de 

Cementiris. Precisa que a la pàgina 107 de l’informe del 2018 de la Síndica de Greuges de 

Barcelona diu explícitament que «recomana a Cementiris de Barcelona que revisi les factures 

per prestació de serveis objecte de la queixa i desglossi els conceptes de recepció obligatòria 

d’aquells que són de recepció voluntària i justifiqui formalment la necessitat i el sentit dels 

serveis facturats». També diu que «recomana que es publiquin en el portal web de 

Transparència els informes tecnicoeconòmics preceptius de les Ordenances fiscals municipals i 

de les Ordenances reguladores de prestacions patrimonials», qüestió que el Partit Popular ha 

denunciat infructuosament moltes vegades. I també «recomana a la Primera Tinença d’Alcaldia 

que, d’acord amb la Llei d’hisendes locals, s’elabori una nova Ordenança reguladora de les 

prestacions patrimonials de caràcter públic del servei de cementiris», qüestió que assegura que 

també va argumentar el Grup Popular per votar en contra d’aquesta ordenança a què la majoria 

de grups van donar suport.  

Proposa que si la síndica ha detectat aquestes irregularitats i ha recomanat que s’arreglin, i 

només s’ha posat en marxa un sistema de fiscalització de la part de les factures que fa referència 

a les empreses privades i mixtes, però no la que fa referència a Cementiris de Barcelona, es faci 

l’auditoria sobre la facturació de Cementiris d’aquests quatre anys, amb la finalitat de detectar 

aquestes presumptes irregularitats en la facturació i, evidentment, de posar-hi solució. 

 

El Sr. MARTÍ avança el vot favorable a la proposició. Exposa que, tal com ha dit el portaveu 

del Grup Popular i tal com s’explica en el text de la iniciativa, l’origen és aquest informe públic 

de la Síndica de Greuges municipal en relació amb un conjunt d’irregularitats que detecta en la 

facturació d’aquestes dues empreses.  

Creu que tot això tindria un tractament tècnic si fos això: es detecta una presumpta anomalia o 

una irregularitat, s’insta el govern a investigar-ho a través de l’OMIC o del mecanisme que 
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sigui, i es mira quin és l’abast real d’aquestes irregularitats presumptes. Però diu que no s’ha fet 

així sinó que, com deia el portaveu del PP, tenim un debat polític en un Plenari municipal on hi 

ha una orientació clara del govern pel que fa a la creació d’una empresa municipal de serveis 

funeraris i on afloren unes realitats i se n’amaguen presumptament unes altres.  

Pensa que tot això no té gaire sentit i que si l’Ajuntament té interès a investigar i denunciar tot 

un conjunt d’anomalies presumptes –que s’han de confirmar– que afecten una empresa mixta 

com Serveis Funeraris de Barcelona i que, per les mateixes causes, afecten una empresa 100% 

municipal, com és Cementiris de Barcelona, i si la Síndica de Greuges de Barcelona alerta que 

hi ha unes presumptes irregularitats a les dues empreses, el govern i el Plenari han d’actuar, en 

coherència, amb igualtat de criteri, arribant fins on calgui i demanant responsabilitats als 

presumptes responsables –recalca que diu sempre «presumptes»– d’aquests serveis.  

Entén, per tot això, que han de votar a favor de la proposició, evidentment, perquè volen que 

s’esbrinin els fets i que hi hagi un tracte igualitari, perquè és de justícia, a tots els proveïdors 

dels serveis municipals, sigui una empresa mixta o sigui 100% municipal. Espera que la 

proposició tiri endavant i que el govern l’assumeixi. 

 

El Sr. ALONSO palesa que hi ha unes recomanacions de la síndica sobre certes irregularitats, i 

vol sentir el govern perquè entén que ja deu estar fent coses. Afegeix que en funció del que 

expliqui el govern, de com està resolent aquestes anomalies, posicionarà el vot del seu grup. 

 

La Sra. CAPDEVILA manifesta que en qualsevol qüestió relacionada amb l’establiment de 

preus per part de l’Administració, siguin taxes, preus públics o preus privats, cal el màxim de 

transparència a l’hora de dissenyar-los, aprovar-los i implementar-los.  

Creu que aquest aspecte és transcendental al marge de les qüestions legals que determinin la 

Llei d’hisendes locals, la Carta municipal o la nova Llei de contractes del sector públic, i que té 

implicacions a l’hora de definir si el preu o la taxa s’ha d’aprovar per ordenances fiscals, per 

Plenari o per la Comissió de Govern. Al seu entendre, el que és rellevant de debò és la voluntat 

política del govern de ser transparent amb els preus que acaba assumint la ciutadania, en una 

situació molt dolorosa com és el moment d’una sepultura o de la cremació d’un ésser estimat.  

Per això creu que el debat no és essencialment legal, sinó que és totalment polític. Que ho és 

quan la síndica ha pogut constatar de primera mà els problemes que ha tingut per aclarir els 

dubtes que ella ha plantejat amb relació a l’adequació de preus de Cementiris de Barcelona i a 

la manca de transparència en alguns conceptes. Entenen que aquest cas, en què Cementiris de 

Barcelona és una empresa 100% pública, esdevé encara més rellevant. Creuen que cal aclarir si 

la facturació de Cementiris de Barcelona és prou adequada i està ben desglossada. 

Conclou amb un agraïment a la tasca de la síndica, que en aquest com en molts altres temes, 

més enllà de la crítica, el que intenta és millorar les coses i sempre fa propostes per aconseguir-

ho.  

El seu grup, per tot el que ha dit, no veu cap problema a aclarir si tota la facturació dels darrers 

quatre anys de Cementiris de Barcelona s’ha fet correctament –creuen que sí, però que no és 

sobrer mirar-s’ho–, especialment per garantir en el futur que es prenguin les mesures 

necessàries perquè el detall i la publicitat dels conceptes i els imports de les factures quedin, si 

pot ser, més clars.  

Per tant, hi votarien a favor. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia que també hi votaran a favor perquè el que es demana a la proposició 

és un exercici de transparència. Tenen la seguretat que la facturació de Cementiris, tot i la 

confusió de què parlava la síndica sobre la claredat de la informació a fi que pugui fer servei als 

usuaris..., és bo fer aquestes auditories, per veure que les coses funcionen i que, si algú té cap 

ombra de dubte, la pugui resoldre.  
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La Sra. ROVIRA anuncia que faran abstenció. 

 

El Sr. BADIA expressa que cal ser més concrets, que s’ha citat la pàgina 107, però no la 103 ni 

la 106, i que la síndica diu el següent, textualment: «Hem supervisat pràctiques en manera de 

càlcul de costos, facturació i informació dels serveis de cementiris que considerem 

manifestament millorables.» Diu que «es tracta de millorar l’esforç d’informació, transparència 

i exemplaritat». Creu que deuen haver captat que no es parla de cap irregularitat, ni que 

s’estigui vulnerant el Codi de consum, sinó que es parla que hi ha pràctiques que poden ser 

«manifestament millorables» i que «es tracta de millorar l’esforç d’informació, transparència i 

exemplaritat».  

Assegura que s’ha actuat en el sentit de l’informe de la síndica i que a Cementiris s’han 

diferenciat en les factures els conceptes obligatoris i els de lliure elecció; que també s’han mirat 

els informes tecnicoeconòmics en què se sustenten les prestacions patrimonials no tributàries; 

que també s’han publicat al portal de Transparència els informes econòmics de prestacions 

patrimonials no tributàries; que s’ha simplificat el fonament de les taxes relacionades amb els 

canvis de titularitat de sepultures; que s’ha canviat la taxa de tramitació gestió documental per 

gestió documental voluntària per exhumació i trasllat; que s’han ampliat els conceptes de tarifes 

de complement; que s’ha elaborat un nou procés de caducitat del dret funerari per abandó de 

sepultura més garantista, i que la Carta de serveis aprovada pel Consell d’Administració està 

publicada al portal de l’Ajuntament i a la web de Cementiris de Barcelona.  

Conclou que la síndica els va indicar que podien fer coses manifestament millorables i van 

actuar en conseqüència. Assegura que no té res a veure la capacitat d’actuació que té el govern 

en una empresa pública amb la capacitat que té davant d’una empresa mixta i, per tant, no té res 

a veure la gestió directa amb la indirecta. Defensa que quan es parla de serveis públics de 

qualitat i de gestió directa és per poder actuar amb aquesta celeritat, contundència i veracitat, 

com han actuat en aquest cas des del minut u en què han tingut coneixement dels suggeriments 

de millora de la síndica –en cap cas de vulneració. 

Exposa que quan la síndica parla del cas de Mémora diu que «estem davant d’un fet que pot ser 

indiciari de la vulneració de les disposicions normatives d’aplicació». Fa veure que aquí sí que 

hi ha un element indiciari d’una irregularitat, i que a més també ens ho indica el fet que hi ha 

hagut un laude de l’Agència Catalana de Consum de 6.000 euros. Explica que quan aquesta 

informació arriba a l’Oficina de Consum, aquesta actua d’ofici i obre una inspecció a Mémora. 

Afegeix que en el moment que el govern va tenir coneixement que s’havia obert l’expedient, va 

considerar que era pertinent, en un moment de màxima sensibilitat en el tema, traslladar que 

arran de les dues denúncies que havia fet la síndica els mesos de gener i febrer l’Oficina de 

Consum de Barcelona no els havia obert cap inspecció. L’Ajuntament va fer un acte de 

transparència i ho va manifestar tant als grups municipals com als mitjans de comunicació. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix primer el vot de la majoria dels grups que s’hi posicionaran a favor, 

que faran que s’aprovi aquesta proposició, que buscarà més transparència malgrat l’opacitat del 

govern.  

Recorda que qui va parlar de presumptes irregularitats va ser el govern municipal i el Sr. Badia 

mateix quan va convocar una roda de premsa únicament amb la intenció d’influir en el debat 

que hi havia l’endemà al Plenari. I recorda també que tots van estar a la reunió en què els 

representants de la síndica de Barcelona van dir que les mateixes «incidències i possibles 

irregularitats» que havien detectat en les factures de Serveis Funeraris, exactament les mateixes 

es podien detectar a Cementiris de Barcelona. Per això demanen el mateix criteri, que no hi hagi 

arbitrarietats, que no aflorin determinades irregularitats i n’amaguin altres només perquè 

responen a empreses diferents, una de les quals és pública i municipal.  
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El Sr. ALONSO diu que davant la diversitat de criteris, que l’Ajuntament diu que està fent una 

auditoria de tarifes mentre que el PP els demana una auditoria sobre facturació, li sembla que hi 

ha una mica d’embolic i que han de votar a favor de la transparència, i per això votaran a favor 

de la proposta del PP. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que van votar a favor del tancament de comptes del 2018 de 

Cementiris de Barcelona perquè el van trobar correcte i que, per tant, està convençuda que els 

comptes estan clars. Admet, però, que si les irregularitats que detecta la síndica en les factures –

que siguin poc clares o poc ordenades– en una auditoria es decideix que es poden millorar, 

tampoc ho troba cap problema. Per tant, faran vot favorable en aquest sentit, per si es pot 

millorar.  

 

El Sr. Badia expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila 

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l'abstenció de la CUP. 

S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/11123) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que s'asseguri la subrogació de les treballadores del servei d'atenció 

telefònica ciutadana i serveis diferits de la direcció de serveis d'informació ciutadana de 

l'Ajuntament de Barcelona. Alhora, que se'ls atorgui la categoria laboral de gestors ja que 

desenvolupen tasques específiques de gestió que només es poden resoldre a través d'aquest 

servei. Tenint en compte la precarietat, com a conseqüència -entre d'altres- de la temporalitat 

que existeix en aquest servei -on una gran majoria són dones- i el compromís que teòricament 

expressa l'Ajuntament en relació a la situació laboral de les dones, demanem que s'asseguri un 

augment de la contractació a temps complet ja que la situació actual aprofundeix en la 

precarietat laboral de les dones a la ciutat. Finalment, demanem que s'asseguri una presència de 

les treballadores en l'avaluació de la implementació de les diferents condicions laborals per 

assegurar que l'Ajuntament fa un seguiment acurat de quina és la seva situació, així com també 

que es desenvolupin avaluacions de riscos psicosocials amb la participació del mateix 

Ajuntament per assegurar el correcte funcionament del servei, així com la situació de les 

mateixes treballadores. 

 

La Sra. ROVIRA, en primer lloc, saluda i dona les gràcies a les treballadores del 010, que ja fa 

una estona que segueixen la comissió esperant que arribi el seu torn.  

Expressa que la proposta l’han treballat conjuntament amb les treballadores, que ja és una 

tònica que hagin de venir a les comissions a reivindicar drets que l’Ajuntament, i més un 

ajuntament de Barcelona en Comú, hauria de prioritzar. Es lamenta que durant quatre anys han 

hagut de portar propostes per denunciar la situació de precarietat laboral de les treballadores de 

serveis públics –o de titularitat pública però gestionats per empreses privades– d’aquest 

Ajuntament.  

Explica que el 010 és un servei d’informació i gestió municipal gratuït de l’Ajuntament de 

Barcelona des de l’abril de 2017. Rememora el gran anunci de la gratuïtat del servei, però que 

no es va destacar gens quina era la situació de les treballadores que feien aquest servei. 

Especifica que el servei és de titularitat pública però que és gestionat per Majorel, i que les 

treballadores fa anys que reivindiquen els seus drets en les diverses licitacions que es fan cada 
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quatre anys amb grans empreses per la gestió del servei, perquè cada vegada que hi ha una 

licitació hi ha un empitjorament de les seves condicions laborals.  

Recorda que en els últims anys han fet diverses vagues, que han tingut fins a un 90% de 

seguiment, i que actualment hi ha convocada una vaga indefinida que es farà els pròxims dies.  

Exposa que els darrers mesos ha sortit un cop més la licitació de la gestió d’aquest servei, sense 

comptar amb les treballadores per elaborar les diverses clàusules del concurs i sense haver fet 

un seguiment de com s’ha desenvolupat el servei els darrers anys per veure quines clàusules 

calia afegir o ajustar, per no parlar ja del que hauria de ser la municipalització del servei. 

Acaba denunciant que en el plec de clàusules de la licitació, i sense coneixement de les 

treballadores, no apareixia la subrogació de les treballadores del mateix servei, cosa que es va 

solucionar, com tampoc hi apareixia que les treballadores tinguessin la categoria de gestores, 

tenint en compte que no només són informadores sinó que també gestionen accions específiques 

que només es poden fer a través d’aquest servei –diu que les veïnes només poden utilitzar 

aquest servei per gestionar certes qüestions concretes–, ni hi apareixia tampoc l’increment de la 

contractació a temps complet, fet que, com bé sap el govern, augmenta la precarietat laboral en 

un sector com el de les treballadores del 010, que són en un 90% dones. Recrimina que es fan 

grans estratègies en contra de la feminització de la pobresa quan el que cal és que l’Ajuntament 

resolgui aquella pobresa que es genera amb l’externalització dels seus serveis.  

Proposa, finalment, qüestions que no sap si són senzilles però sí que són evidents, i creu que un 

govern d’esquerres hi hauria de donar suport: que s’asseguri la subrogació de les treballadores 

del servei; que se’ls atorgui la categoria laboral de gestores; que tenint present la precarietat 

laboral de les dones, s’augmenti el temps complet, i, finalment, que s’asseguri la presència de 

les treballadores en el seguiment del servei per garantir que es tenen en compte les seves 

necessitats i no únicament i exclusiva els guanys i beneficis de les grans empreses que es lucren 

explotant serveis imprescindibles per a la nostra ciutat.  

 

La Sra. VILA coincideix amb el fons que planteja aquesta iniciativa, que són unes millors 

condicions laborals per a unes persones que treballen en un servei de caràcter públic. Pensa que 

hauria de ser un objectiu compartit, i més tenint en compte el debat anterior sobre el Pla 

d’igualtat de l’Ajuntament; que hauria de ser un objectiu de tots els grups municipals posar fi a 

la segregació per sexe en els llocs de treball, perquè tothom sap quines implicacions té això en 

l’escletxa salarial, i per tant promoure una jornada laboral completa, perquè això també té un 

efecte directe en la capacitat adquisitiva de les persones.  

Conclou que si estan a favor d’unes millors condicions laborals, si han de lluitar contra 

l’escletxa salarial i han de vetllar perquè les condicions laborals de les persones que treballen en 

serveis municipals siguin dignes, aquesta iniciativa posa sobre la taula totes aquestes qüestions.  

Vol saber quin capteniment té el govern municipal respecte a la subrogació d’aquestes 

treballadores i també quin calendari de treball i quina resposta ha donat a aquestes persones. 

 

El Sr. ALONSO diu que li sembla un compromís de tots els partits polítics lluitar contra la 

precarietat laboral, que la subrogació és una garantia de continuïtat en el lloc de treball i 

d’estabilitat laboral, i per tant de qualitat de vida de les persones. Sap que en aquest cas parlen 

de llocs de treball que continuen existint, i per tant li sembla raonable que la persona que l’ha 

ocupat no depengui de l’empresa que gestiona el servei. Li sembla també que si aquestes 

persones estan dedicades 100% a aquest servei i no a un altre entren clarament en l’objectiu 

previst per la subrogació laboral. Troba positiu, per tant, el que li sembla el nucli de la qüestió, 

que és la subrogació.  

Suposa que hi deu haver dificultats tècniques, jurídiques, i s’esperaran que el govern expliqui 

quin és el seu capteniment i com analitza aquesta situació, però afirma que inicialment la seva 

visió és positiva respecte a aquesta subrogació. 
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El Sr. CORONAS anuncia que votaran a favor de la proposició, que els sembla absolutament 

pertinent i més després d’haver-se reunit amb representants de les treballadores del 010.  

Explica que l’Ajuntament va contractar una empresa per estudiar com millorar els serveis i els 

plecs de condicions del 010, i aquesta empresa es va posar en contacte amb empreses del sector 

de contact centers, però no amb representants legals de les treballadores. Considera que 

l’Ajuntament, per tant, va incomplir la seva responsabilitat social en la cadena de productivitat, 

perquè permet la total precarietat i inestabilitat de la plantilla, una plantilla que, a més a més, 

són les veus de l’Ajuntament de Barcelona. Ha de dir també que l’elaboració d’una Guia de 

contractació social i d’un Manual de riscos laborals per a les empreses externes no serveix de 

gaire, més enllà d’una declaració d’intencions, si l’Ajuntament no fa la seva feina. 

Recorda un precedent: la Síndica de Greuges de Barcelona, l’any 2012, ja els va donar la raó 

per l’incompliment de la normativa municipal de la protecció contra incendis i la inexistència 

d’un pla d’emergències, falta de personal, espais reduïts, suport informàtic no actualitzat i una 

sèrie de demandes, algunes ja resoltes però altres encara vigents.  

Destaca, entre les reivindicacions, algunes que ja s’han dit, com la subrogació, tal com consta a 

l’article 18 del Conveni de contact centers; com aquest canvi continu d’empreses, que provoca 

que no puguin acumular l’antiguitat, a més del problema que implica per a les vacances i la 

liquidació del finiment, que queda en no res a l’hora de fer la declaració de renda; com la 

categoria –fan gestió telefònica i, per tant, haurien de ser gestores telefòniques, i en molts casos 

són gestions que només es poden fer a través del 010–; com la contractació a temps complet, 

perquè el 85% dels contractes són entre setze i trenta-cinc hores i això comporta precarietat i 

inestabilitat econòmica; com la presència i participació en la coordinació entre empreses de la 

representació legal de les treballadores, que són les úniques que poden traslladar la situació real 

de les condicions laborals i de la prevenció de riscos; com l’obligatorietat de les avaluacions de 

riscos psicosocials amb participació de l’Ajuntament, com a eina de prevenció per a la millora 

de les condicions laborals i de l’organització del treball; i com el nul seguiment que fa 

l’Ajuntament del plec de clàusules quan és el màxim responsable d’aquest servei. Denuncia 

que, pel que sap, no fa aquest seguiment de cap dels serveis externalitzats. Diu que, segons les 

treballadores, aquestes tenen un pacte entre elles i es van repartint els serveis d’acord amb la 

seva conveniència, cosa que encaixa, si es mira l’alternança, amb el que es produeix en els 

contractes a llarg termini.  

Creu, per tant, que l’Ajuntament s’ha d’implicar molt més en aquesta qüestió i en totes les 

subcontractacions que es fan. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que comparteixen moltes de les coses que s’han dit en les intervencions 

de la resta de grups, i només afegeix que el seu grup, en el moment en què ja es va tractar 

aquest tema en una sessió anterior d’aquesta comissió, ja va manifestar la seva preocupació i la 

demanda que es produís aquesta subrogació. I ho deien perquè la nova Llei de contractes no 

preveu la subrogació obligatòria, sinó que la subrogació està subjecta a conveni o a set casos 

concrets que preveu l’Estatut dels treballadors i treballadores. 

Per això diu que era important per al seu grup que es pogués fer aquesta subrogació, atès que el 

conveni del sector la recull com a obligatòria i per tant les empreses subjectes a conveni ho han 

de fer i, si no, atenir-se a la demanda que ara fan tots els grups. Admet que si hi ha algun 

conveni específic que no ho prevegi, això serà un escull, però per això reiteren la seva voluntat 

respecte a aquesta tranquiŀlitat i estabilitat en els llocs de treball.  

Respecte a les altres demandes, entenen que són de difícil compliment: pel que fa a les 

categories, tot i que admeten que hauria de ser així, són realistes respecte al que es pot complir i 

el que no, i per això anuncia que hi faran una abstenció.  
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El Sr. MULLERAS pensa també que tot el que sigui millorar les condicions laborals de les 

treballadores del 010 –la majoria són treballadores– és important. 

Respecte a la subrogació, els agradaria saber què s’ha fet, si hi ha informes, si hi ha cap estudi 

que s’hagi fet sobre aquesta subrogació, i quina és la situació. Perquè considera que no es pot 

proposar la subrogació d’un determinat servei si al darrere no hi ha estudis, quantificació i tot el 

que calgui per poder prendre aquesta decisió. 

Insisteix que, en qualsevol cas, en tot el que sigui millorar les condicions laborals, evidentment, 

hi estaran a favor.  

Vol posar de manifest també la contradicció i la demagògia del govern municipal, que va 

arribar amb la bandera de la municipalització i després trobes que en un servei que seria 

relativament fàcil d’internalitzar no ho fan. Els agradaria saber per què el govern de Barcelona 

en Comú, que tant parlava d’això a la campanya electoral, després quan ha governat no ho ha 

fet, o només ha enfocat la municipalització en aquells sectors que els interessava de manera 

sectària i parcial. 

 

El Sr. BADIA entén que estan treballant sobre el nou plec de licitacions perquè hi diu «rescissió 

de contracte» i ara estan encarant un nou futur plec. Es reconeix en el que han expressat, que 

després van veure la lletra petita i que hi ha coses que han de veure com es poden concretar.  

Diu que respecte a les subrogacions, com s’ha dit, l’empresa adjudicatària s’acull al Conveni 

coŀlectiu d’àmbit estatal i per tant està previst que hi hagi un 90% de la subrogació del personal, 

i han de veure també si el conveni de referència del sector ho explicita clarament i ens hi podem 

acollir en la nova licitació. Admet que en aquest cas estan en el 90%. 

Comenta que pel que fa a la remunicipalització que deia el Sr. Mulleras, un dels temes més 

importants, que van explicar al començament del mandat, és que en molts àmbits estaven 

davant de contractes temporals i quan internalitzes un contracte temporal o el subrogues el que 

fas és perdre la continuïtat laboral. Considera que la importància de treballar amb contractes de 

qualitat, indefinits, era molt important. Explica que en aquest cas el nou adjudicatari s’ha 

compromès que almenys un 75% de la plantilla seran indefinits, i per tant serà funció de 

l’Ajuntament treballar perquè es vagin normalitzant i hi pugui haver aquests contractes de 

qualitat que es mereixen totes les treballadores del servei. 

Es refereix al tema de les categories laborals i reconeix que és cert que no s’adquireix en alguns 

casos la categoria de gestor sinó la d’operador especialista, que és la més alta dels operadors, i 

que en canvi la de gestor es deixa només per a aquelles gestions relacionades amb Hisenda. 

Accepta que es pot continuar treballant i millorant, i en aquest sentit li sembla pertinent la 

proposta.  

Creu que l’esperit de la proposició és compartit, tot i que no sap quina legislació hi haurà quan 

toqui fer el nou plec. Pensa que la voluntat de seguir avançant en la lluita contra la precarització 

i la millora de les condicions laborals d’aquest servei és plenament compartida.  

Votaran a favor de la proposició. 

 

La Sra. ROVIRA respon que no parlen del nou plec, sinó de la realitat actual. Recorda que s’ha 

licitat, s’ha atorgat a una empresa i la veritat és que no se sap segur si se subrogaran les 

treballadores. Ha dit que el 90% sí, però entén que aquest 10% de treballadores d’una plantilla 

d’unes 250 persones són bastants.  

Demana quin és el posicionament de l’Ajuntament i com pot ser que l’Ajuntament hagi permès 

que hi hagi una licitació on no se subroguessin les treballadores i on les mateixes treballadores 

no tinguessin coneixement de la situació que es donaria, perquè ja s’havia incomplert que elles 

poguessin participar en l’elaboració de les clàusules, quan Barcelona en Comú diu que fan 

reunions amb les treballadores per saber quina és la millor manera de gestionar els diversos 
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contractes. No entén com pot ser que el govern no sabés que es feia aquesta licitació i que hi 

hauria un 10% de treballadores que potser no serien subrogades. 

I el que volen és que el govern es posicioni i, si cal rescindir contracte, que el rescindeixi, però 

pensa que no pot ser que es precaritzi les treballadores, que l’Ajuntament no s’hi posicioni, que 

perdin tot el que havien aconseguit fins ara i que hagin d’esperar-se quatre anys més perquè es 

torni a licitar i aleshores l’Ajuntament es posicionarà en aquesta proposta que fa el seu grup ara. 

Pensa que això no té cap mena de sentit. Parlen d’una realitat que hi ha actualment, i que aquí 

és on volen que el govern es posicioni.  

 

La Sra. VILA anuncia que, per tot el que han vist, votaran a favor de la iniciativa.  

 

El Sr. ALONSO vol aclarir que abans s’ha barrejat remunicipalització i subrogació, i entén que 

parlen de subrogació entre empreses. Creu que és una qüestió complexa, amb moltes dificultats, 

però li sembla que com a proposició i com a declaració d’intencions d’objectius polítics estan 

tots d’acord que la subrogació és necessària, com una forma de lluitar contra la precarietat 

laboral, i en aquest sentit de declaració d’intencions polítiques amb què pensa que han de 

treballar tots plegats, el seu grup hi votarà a favor.  

 

El Sr. MULLERAS entén que si es tracta de la millora de les condicions laborals, el desitjable 

seria que hi hagués la subrogació total. Hi votaran a favor. 

 

El Sr. BADIA els proposa quedar un dia i els explicarà com funciona la contractació pública, 

però insisteix que no poden decidir que ho subroguen perquè això seria crear inseguretat 

jurídica i laboral a tots els treballadors i treballadores, perquè avui dia la subrogació no forma 

part del conveni de referència del sector.  

Exposa que el procediment s’ha formalitzat, ha tingut audiència pública i no hi ha hagut cap 

al·legació, cosa que és feina també dels grups de l’oposició. Per tant, diu que si el que es 

demana és introduir inseguretat jurídica i laboral, rescindir un contracte i avançar per aquest 

camí, la proposició no té recorregut i que, en canvi, si el que es demana és avançar en millores, 

evidentment hi avançaran. Repeteix que, com ha dit, el 90% de la plantilla quedarà subrogada 

d’acord amb l’article 18 del conveni de referència del sector. 

Afegeix que hi votaran a favor. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Vila expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la 

CUP. S'APROVA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/11141) Que es procedeixi per part del govern municipal a al suspensió dels efectes del 

decret de l'Alcaldia pel que es transforma la USP en UREP. 

 

(es tracta conjuntament amb el punt 23) 
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El Sr. ALONSO es refereix a una qüestió que diu que ja han tractat moltes vegades. Recorda 

que malgrat que tots els grups municipals li han dit al govern que no ho fes, el govern ho ha fet. 

Pensa que és un error en la situació actual de falta de seguretat a la ciutat, que s’ha comès un 

error i s’ha creat un problema per complir una promesa política. Afegeix que aquest govern 

només l’encerta quan rectifica i avui li volen donar una altra oportunitat de rectificar i 

suspendre els efectes del decret de l’Alcaldia pel qual es transforma la USP en UREP.  

 

La Sra. ANDRÉS coincideix que és reiteració i que el seu grup ja va presentar una proposició 

en una altra comissió i que també ho han dit verbalment diverses vegades: que en el context en 

què ens trobem de seguretat a la ciutat no és el moment idoni per fer aquest desmantellament de 

la USP, i per tant demanaven al govern que no ho fes i que esperés un millor moment, perquè a 

més no hi ha les dotacions ni els recursos que cal tenir. 

 

El Sr. RECASENS explica que el pla director preveu modernitzar la Guàrdia Urbana perquè els 

reptes actuals han de tenir la resposta adequada i perquè la Guàrdia Urbana es caracteritza per 

ser una organització que percep molt bé aquests canvis, atès que és al carrer en el dia a dia.  

Creu que el que no poden fer és viure en el passat ancorats en un model que ha mostrat un alt 

nivell d’ineficàcia a l’hora de resoldre problemes de les persones. Reitera que, com ha dit altres 

vegades, no és qüestió de promeses polítiques, sinó que és la mateixa Guàrdia Urbana, al seu 

pla director, que surt d’ella mateixa, qui preveu un seguit de reestructuracions, entre les quals hi 

ha la UREP i les seves funcions, i això és el que ara desenvolupa el govern. Per tant, és una 

proposta de la mateixa Guàrdia Urbana.  

Exposa que aquesta nova visió requereix un canvi fonamental de les tasques de suport policial, i 

és d’aquí que es proposa fer una desconnexió de la USP, en compliment del pla director. 

Recorda que fa tres anys que s’hi treballa, malgrat les obstruccions que han trobat pel camí. 

Explica que la nova UREP tindrà més funcions que la USP i actuarà més proactivament, amb 

més proximitat, perquè tothom està d’acord que es necessiten més efectius al carrer i més 

prevenció.  

Afegeix que aquesta unitat tindrà les noves funcions proactives que se li donen i, a més a més, 

mantindrà la seva funció reactiva –no antiavalots– en els casos que pertoqui i que estiguin 

estrictament estipulats.  

Conclou que continuaran treballant en la reforma de la Guàrdia Urbana fins al darrer dia del 

mandat. 

 

El Sr. ALONSO admet que no poden valorar positivament el que ha fet aquest govern amb la 

Guàrdia Urbana perquè pensen que la Guàrdia Urbana no se sent recolzada per aquest govern, 

al qual li falta lideratge. Li sembla que les dades són molt evidents, perquè la ciutat, en temes de 

seguretat, no funciona.  

 

La Sra. ANDRÉS admet que el que fa és reiterar, que el govern no hi ha manera que faci això, i 

pensa que aquesta qüestió és un greu error que es trobaran tots plegats. Recorda que ja van 

manifestar el seu desacord absolut amb el desmantellament d’aquesta unitat. Van entendre que 

es feia per substituir, renovar o canviar el personal que hi havia, i poca cosa més, però fet en 

aquest moment i d’aquesta manera, i sense la certesa que la Guàrdia Urbana ni els seus sindicats 

hi estiguin d’acord, pensa que es girarà totalment en contra, no ja en contra del govern, sinó en 

contra de la situació de la ciutat de falta de recursos i d’efectius –situació reconeguda pel 

govern–, davant noves realitats que requereixen una Guàrdia Urbana en un entorn d’estabilitat, 

per poder fer la feina en condicions.  
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Parla de noves realitats perquè constata que cada dia en troben, i cal abordar-les, però insisteix 

que no és el moment de posar en marxa aquests canvis, que no seran novetat sinó maquillatge i 

que crearan neguit i distorsions en el servei que presta la Guàrdia Urbana. Passarà com el que 

han vist abans amb la valoració de la Policia de Barri: ni més gent, ni més efectius, ni més 

recursos, sinó desestabilitzar les unitats territorials que han de fer front als canvis sense tenir 

garanties d’eficàcia ni d’eficiència. 

 

El Sr. RECASENS agraeix les posicions de Cs i PSC, perquè sap que ho fan de bona fe i per 

ajudar la Guàrdia Urbana, però diu que ell no sap qui és «la Guàrdia Urbana» en nom de la qual 

tothom parla. Reitera que ell es refereix a un pla director que han fet més de tres-cents guàrdies 

urbans, i això per a ell és la Guàrdia Urbana. Replica que els sindicats no són la Guàrdia 

Urbana. Pensa que quan un cos s’ha implicat sencer per fer un pla director, la Guàrdia Urbana 

per a ell és això i ell el que fa és seguir aquest plantejament.  

Respecte a si és o no el moment, respon que no ho era abans del conveni, ni durant el conveni, 

ni després, que fa més de tres anys que «no és el moment». Creu que les coses s’han de fer. 

Entén la posició dels sindicats, perquè estan amb eleccions i tenen molts problemes, però no pot 

deixar de fer el que demana el pla director perquè no sigui el moment. Pensa que fins a l’últim 

dia és el moment i repeteix que quan parlen de «la Guàrdia Urbana» diguin qui hi ha al darrere, 

que ell ja ha dit qui hi ha al darrere. 

Pel que fa als sindicats, assegura que dels vint-i-cinc punts que van demanar en la negociació 

per a aquest tema, se n’han acceptat vint-i-quatre, la qual cosa els permet fer-ho amb prou 

garanties. 

No accepta els precs. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/11151) Que es prenguin les mesures d'acció positiva que siguin pertinents, en el marc 

de compliment del II Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Barcelona, per garantir l'accés i fer del 

cos de la Guàrdia Urbana un reflex de la societat, deixant enrere l'actual 10% de presència 

femenina al cos, i alhora facilitant les opcions de promoció interna en l'escala de comandament. 

 

El Sr. CORONAS creu que tant el Sr. Recasens com la resta de grups estaran d’acord que calen 

mesures d’acció positiva per aconseguir que les dones arribin als llocs de comandament de la 

Guàrdia Urbana. Pensa que no és normal que fins al 2019 només hagin arribat tres dones a 

inspectores, en 176 anys d’història de la Guàrdia Urbana. Considera que la Guàrdia Urbana 

hauria de ser un reflex del que és la societat, en què les dones són el 51%.  

Exigeix que, ara que es fan noves convocatòries, es compleixi el Pla d’igualtat. Recorda que ho 

han demanat molts cops al llarg del mandat, però veuen que no creix substancialment el 

percentatge de dones al cos de la Guàrdia Urbana. Per tant, com que troben de vital importància 

que les dones arribin a llocs de comandament, per trencar el sostre de vidre que també hi ha a la 

Guàrdia Urbana, demanen que es prenguin mesures d’acció positiva que siguin pertinents, en el 

marc del compliment del II Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona, per garantir l’accés i 

fer del cos de la Guàrdia Urbana un reflex de la societat, deixant enrere l’actual 10% de 

presència de dones al cos i facilitant les opcions de promoció interna en l’escala de 

comandament. 
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El Sr. RECASENS admet que no poden estar-hi més d’acord, i assegura que la representació de 

dones en la Guàrdia Urbana és per al govern una fita prioritària i que s’han pres moltes mesures 

en aquest sentit. Recorda que ell mateix ho va promoure a l’Escola de Policia quan la va dirigir, 

de manera que per a ell és un tema en el qual treballa de fa molts anys.  

Reconeix que és veritat que van per un 12% de dones en la plantilla, però que, quan parteixes 

d’una plantilla de 3.000 homes, cada 1% de dones costa, són moltes dones, cosa que no va 

passar amb els Mossos perquè des del començament ja es va intentar una certa paritat.  

Explica que, pel que fa al procés de selecció, el 2016 van fer un pacte de revisió de gènere en 

les bases de la convocatòria i es van fer canvis en el temari. Exposa que actualment les bases 

passen per la Comissió Tècnica d’Igualtat abans de la publicació, per garantir el control dels 

criteris d’igualtat.  

Accepta que hi ha un estereotip masculí en la professió i que cal superar el fet de les dones que 

s’hi presenten, que l’any 2009 van ser un 11%. Assenyala que ara han arribat a un 26%, però 

encara queda molt per arribar al 50%. No parla de seleccionats, sinó de presentats, i defensa que 

és una professió perfectament apta per a qualsevol dona.  

Exposa que porten a terme diverses accions: el Saló de l’Ensenyament; imatges gràfiques de 

dones de la Guàrdia Urbana; sessions informatives sobre la convocatòria d’oferta pública de 

233 places perquè s’hi apuntin més dones; diverses jornades i congressos, com el de 

l’Associació Internacional de Dones Policies –el 53è Congrés Internacional de Dones Policies–; 

el II Pla d’igualtat de l’Ajuntament; el Pla de justícia de gènere; la Mesura de govern per la 

transversalitat de gènere, i l’actualització de protocols i formació específica perquè aquesta 

perspectiva capiŀlaritzi tota la institució. S’excusa dient que, per gestió del temps, no li pot 

relacionar tot el que han fet, però que amb molt de gust li passarà per escrit totes les activitats 

fetes en aquest àmbit.  

Pensa que tot això referma el compromís de l’Ajuntament a eradicar la desigualtat de gènere, i 

que, tal com demostren les xifres, han intentat augmentar progressivament la representació de 

dones del cos de la Guàrdia Urbana. Assegura que és molt conscient que encara falta molta 

feina per fer. 

 

El Sr. CORONAS entén que el prec és acceptat. Diu que són conscients de tot el que ha explicat 

i d’altres coses que no ha tingut temps d’explicar, que es fan i que valoren positivament, però li 

fa veure que els resultats no són els esperats. Suggereix, per tant, que es vagi una passa més 

enllà, per exemple, en el cas de les promocions internes per arribar a comandaments. Saben que, 

per un context social masclista, les dones s’ocupen més de feines de fora de la feina que no pas 

els homes, i això ho dificulta. No sap com podrien intentar incidir en aquest tema, o incentivar 

que les dones accedeixin a fer les promocions internes i que puguin fer-les en igualtat de 

condicions amb els homes, perquè potser el temps que poden dedicar a preparar la promoció 

interna no és el mateix que el de l’home; sap que no tots els casos són iguals, però sí que és 

majoritari, perquè és un reflex de la societat. 

Diu que li agradaria continuar desenvolupant mesures més innovadores i imaginatives, per 

afavorir no només la feminització del cos sinó també la promoció interna. 

 

El Sr. RECASENS fa palès que el sostre de vidre existeix, i remarca que per aconseguir 

comandaments cal aconseguir que la gent es comenci a presentar per a caporals i sergents, que 

seran la base dels comandaments del futur. 

Accepta el prec. 

 

Es dona per tractat. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/11134) Que el govern municipal deixi sense efecte el decret d'alcaldia en virtut del 

qual s'elimina la Unitat de Suport Policial de la Guàrdia Urbana de Barcelona tot revertint les 

conseqüències de la seva aplicació en el termini més breu possible. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 21. 

 

24.-  (M1519/11135) Que s'implementi de manera urgent un pla integral d'intervenció immediata per 

a l'abordatge del creixent fenomen d'inseguretat i incivisme que es pateix al barri del Poble Sec, 

tot oferint respostes i solucions concretes a les demandes veïnals expressades tant a nivell 

particular com a través de la interlocució que exerceixen les diferents AAVV. 

 

La Sra. ANDRÉS explica que les últimes setmanes han assistit a una situació que va guanyant 

en intensitat i extensió de manera preocupant en diversos barris de la ciutat, un dels quals el 

Poble-sec.  

Volen posar el focus en la zona de les Hortes de Sant Bertran i de la plaça de les Hortes, sectors 

que són dins de l’àmbit de la muntanya de Montjuïc, on han augmentat de manera significativa 

els robatoris i les agressions sexuals. Els consta que a més hi augmenten els episodis 

d’incivisme relacionats amb la manca de conciliació d’usos a l’espai públic, i s’hi consolida la 

proliferació d’un tipus d’ocupació intensiva a través d’activitats que causen molèsties als veïns i 

veïnes, especialment a la nit.  

 

Demanen al govern que s’implementi de manera urgent un pla integral d’intervenció immediata 

per a l’abordatge del creixement del fenomen de la inseguretat i l’incivisme al Poble-sec, amb 

les especificitats que ha explicat. 

 

El Sr. RECASENS li agraeix moltíssim el to que utilitza a la comissió, però es queixa que no és 

el to dels escrits que presenten. El to de l’escrit presentat –fins i tot posant que hi estiguessin 

d’acord–, les formes, el plantejament alarmista i bastant buit de contingut, no els poden 

compartir. Diu que ara comparteix el que ella ha dit, però no l’escrit tal com s’ha presentat.  

Assegura que el govern no nega els problemes, sinó que treballen per resoldre’ls. I, per tant, 

diu, encara que no sigui competència seva el que passa a la ciutat, sí que els importa i els 

interpel·la. Afirma que treballen diferenciant el que és convivència del que és seguretat, que 

cada primavera i estiu s’activa el servei de vigilància dels espais públics, que és un reforç, que 

l’any 2018, davant la situació d’especial intensitat en l’ús de l’espai públic al triangle format 

per Paral·lel, Nou de la Rambla i Vila i Vilà, es va realitzar l’atenció conjunta i preventiva tant 

per part de poders públics competents –Guàrdia Urbana i agents cívics– com per guardes 

d’establiments, i els resultats han estat molt positius i s’ha disminuït l’impacte a la via pública i 

als locals en un 66%. Afirma que el 85% dels responsables dels locals que hi han participat 

diuen que tornarien a fer-ho.  

Explica que sobre els sensesostre s’està fent una prospecció conjunta amb Serveis Socials i 

treballen en set punts del districte. Sobre menors no acompanyats, diu que s’han intensificat les 

actuacions: s’han entregat cinquanta menors a la DGAIA, s’han fet sis operatius conjunts amb 

els Mossos, s’han desmantellat diversos assentaments a Montjuïc. Pel que fa a seguretat 

ciutadana, afirma que la Guàrdia Urbana ha incrementat els efectius del Grup de Delinqüència 

Urbana al districte i que, pel que fa a delictes de salut pública, l’activitat s’ha incrementat en un 

35,33%. Afegeix que han fet operacions amb els Mossos en domicilis de venda de droga i 

plantacions de marihuana. Diu, pel que fa a alarmes sobre agressions sexuals, que va ser un 
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moment i que el presumpte responsable va ser detingut al febrer, tot i que cal continuar estant 

atents perquè aquests crims no es reprodueixin.  

Conclou que, per tant, la situació no és tan catastròfica. Admet que és alarmant, però hi 

treballen i hi continuaran treballant. Diu, doncs, que en el fons li acceptaria el prec, però que la 

forma amb què s’ha plantejat fa difícil l’acceptació. 

 

La Sra. ANDRÉS demana al comissionat que atengui el fons, perquè és una qüestió important i 

perquè els veïns i veïnes ho manifesten de diverses maneres i per tant criden l’atenció que això 

s’ha d’entomar. Prega al comissionat que es faci aquest pla específic, que tranquil·litzés 

efectivament el veïnat i facilités aquesta possibilitat de viure tranquil·lament. Recorda que ha 

separat en la seva exposició els temes de seguretat dels temes de civisme perquè creu que no 

s’han de barrejar, i agrairia que pogués traspassar aquest límit que ha posat entre la forma i el 

fons i atengués el fons d’aquesta qüestió. 

 

El Sr. RECASENS respon que pel que fa al fons, ja ho fan i ho continuaran fent, que no pateixi 

que la informarà puntualment. Pel que fa a la forma, li recorda la frase llatina de «Verba volant, 

scripta manent», i que per això no li poden acceptar. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

25.-  (M1519/11147) En quina situació es troba la negociació sobre el nou contracte programa de 

Betevé i quan està previst que s'aprovi? 

 

Tractada conjuntament amb el punt 16. 

 

26.-  (M1519/11148) S'han donat casos d'armilles antibales i municions defectuoses? En cas de ser 

cert, a què seria degut? 

 

El Sr. MARTÍ diu que de fa uns mesos, i les últimes setmanes més, s’han fet públiques algunes 

denúncies de sindicats de la Guàrdia Urbana –SAPOL i CSIF, en concret, i en menor mesura 

Comissions i UGT– en relació amb l’estat d’algunes armilles antibales i amb remeses 

defectuoses de munició que es feien servir per a pràctiques de tir. Afegeix que els sindicats es 

queixaven pels eventuals problemes i perills que poden implicar aquests fets per a la seva 

integritat i per a la seguretat dels ciutadans en algun cas, i que sobretot es queixaven –cosa que 

considera un clàssic– que no reben resposta de l’alcaldessa, com a màxima responsable de la 

Guàrdia Urbana i de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament.  

La pregunta que fa és saber a quins casos concrets es refereixen aquestes armilles defectuoses i, 

sobretot, quin és l’abast del problema de la munició defectuosa, què hi ha fet l’Ajuntament, 

quines causes han produït aquests fets i si, com ha passat en altres àmbits de la infraestructura 

general de la Guàrdia Urbana, tenen a veure amb les retallades que hi va haver en el seu 

moment en serveis importants de la Guàrdia Urbana, i que han estat reconegudes. 

 

El Sr. RECASENS informa que actualment la Guàrdia Urbana disposa de 3.068 armilles 

interiors balístiques, de quaranta talles diferents. Diu que com amb tota la resta de material de 

protecció, hi ha un procediment per a les reparacions, quan fan falta, amb el fabricant. Assegura 

que en aquest cas els consten 59 armilles que estan en reparació, una operació que cobreix 
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l’empresa adjudicatària perquè el material encara estava en garantia. Precisa que són 

incidències menors que fan referència a costures.  

Informa, pel que fa a la munició, que al febrer es va detectar un augment de les interrupcions de 

l’arma de foc i que això es va produir a les galeries de tir amb una munició que s’utilitza per a 

les pràctiques, que és diferent de la munició de dotació dels agents, la qual no ha reportat cap 

incidència. Afegeix que la munició de les pràctiques de tir és la mateixa de sempre, i per tant no 

és un tema de retallades. Explica que el 27 de febrer van fer proves a la galeria de tir de la 

prefectura, amb els proveïdors de la munició i el Servei d’Armes de la Guàrdia Urbana, i 

assegura que el resultat va ser que la munició estava dins dels paràmetres de normalitat amb 

relació a les interrupcions: hi ha un tant per cent de bales que sempre s’encallen, i més en 

aquestes municions. Diu que les proves es van fer amb 6 tiradors o tiradores, amb 6 armes i 500 

cartutxos de caixes diferents extrets aleatòriament de l’última partida de munició. Afirma que 

tot i això estan seguint atentament aquesta incidència, per veure si realment es continua 

produint o augmenta, i que estaran en contacte amb el proveïdor per si ha de reposar les 

municions.  

Insisteix que no té a veure amb retallades, perquè és la mateixa munició de l’any passat. Precisa 

que una bala és una cosa molt complexa –de càrrega, d’encaix–, i que per això estan mirant si 

realment la incidència es repeteix.  

 

El Sr. MARTÍ li agraeix la informació, que considera que va en la línia d’una certa normalitat 

quant a percentatge d’errades, de fallades, de la munició, i també de les armilles. Els demana 

que siguin escrupolosament responsables respecte a això de què parlen, que no és el maquillatge 

d’un cotxe, sinó una cosa molt important, especialment per als agents, la seva seguretat i la dels 

companys, i per a la seguretat dels veïns i veïnes de Barcelona, que es poden trobar en una 

situació d’aquestes com a víctimes indirectes. Els demana, doncs, el màxim rigor a l’hora de fer 

el seguiment de les coses que han fallat, encara que estiguin dins dels paràmetres de normalitat. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

27.-  (M1519/11142) Quantes persones de les 2000 que han soŀlicitat asil a Catalunya estan a 

Barcelona sense rebre atenció? 

 

La Sra. BARCELÓ expressa que segons les dades del coordinador del Comitè per a l’Acollida 

de Persones Refugiades, el Sr. Àngel Miret, a Catalunya hi ha 2.000 soŀlicitants d’asil que no 

són atesos per ningú, i demana si això és cert. 

 

El Sr. BADIA respon que no saben quines persones demanen asil i quines no, perquè és 

informació confidencial que només té el Servei Nacional d’Acollida i Integració de l’Estat, i per 

tant no tenen capacitat de discernir si una persona ha demanat asil i se li dona atenció.  

Sí que pot informar de quantes persones atén el SAIER, un 14,6%, que són 2.471 persones. Diu 

que, com se sap, tot el circuit d’asil el porta la Creu Roja, a part de l’SNAI, que és el servei de 

l’Estat que ha esmentat abans. No té manera de saber quines d’aquestes persones han demanat 

asil, però sí que pot dir que l’Ajuntament dona una resposta efectiva pel que fa a l’itinerari 

social i jurídic d’aquestes persones. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la resposta i mostra la seva estranyesa perquè l’Ajuntament sí que 

sembla que té aquesta informació per posar pancartes i donar-los la benvinguda. Creu que s’ha 

de ser coherent. Pensa que si hi ha hagut aquesta entrevista i aquestes dades, li sap greu que el 
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govern no s’hagi posat en contacte absolutament amb ningú, ni amb el Sr. Miret, per parlar-ne. 

Reconeix que Barcelona ha estat sempre una ciutat d’acollida i que se n’han de sentir 

orgullosos, i li sobta que es produeixi aquesta informació, que arriba als grups municipals, i que 

el govern municipal no la conegui.  

Admet que el SAIER fa molt bona feina, de més de 20.000 persones ateses, però la sorprèn que 

el govern que posa pancartes i dona la benvinguda no conegui aquesta informació tan 

important. Li demana que es coordini amb la Generalitat i amb la resta d’administracions 

públiques –la Generalitat, el Govern central i l’Ajuntament– per fer front a aquesta situació, 

perquè li semblen dades preocupants. Pensa que darrere aquestes xifres hi ha persones. Recorda 

que també hi ha a Barcelona grups de menors estrangers no acompanyats –els MENA– que 

malviuen als carrers. Per tant, pensa que quan una persona, refugiada o immigrant, demana asil, 

ha de rebre atenció per part de les administracions públiques, i demana de manera urgent 

aquesta coordinació per conèixer aquestes dades.  

 

El Sr. BADIA respon que intentarà ser molt educat però que ha de dir que és impossible que 

aquesta persona tingui aquesta informació. Assegura que totes les persones que arriben a 

l’Ajuntament són ateses, que l’Ajuntament destina 2,25 milions d’euros a unes competències 

que no li pertoquen i que, si no fos per l’Ajuntament, avui dia tindríem més de 130 persones 

que dormirien cada dia al carrer. Que, per tant, l’Ajuntament pot penjar aquesta pancarta i tan 

gran com sigui possible, perquè no hi ha hagut cap persona que s’hagi adreçat a l’Ajuntament 

en situació d’asil que no hagi estat atesa. I, precisa, només atesa per l’Ajuntament, no per un 

circuit estatal que és obsolet, que tarda fins a 5 anys per donar una resposta jurídica i fins a 24 

mesos per donar una resposta social. Accepta un debat sobre les declaracions que ha fet aquest 

senyor, però el que creu important és que l’Ajuntament no deixa ningú a l’estacada, dona suport 

a tothom que s’hi apropa i fa més del que li pertoca.  

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

28.-  (M1519/11152) Té previst el govern municipal desenvolupar la pàgina web que ha de posar en 

coneixement de l'administració els delictes d'odi que es produeixin a la ciutat, per tal que el 

consistori pugui estudiar la possibilitat d'emprendre accions legals i així refermar el compromís 

de Barcelona en la lluita contra les conductes violentes, feixistes i xenòfobes, i fer-ho abans que 

acabi el mandat? 

 

Es contestarà per escrit. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

29.-  (M1519/11126) Quin personal de l'Ajuntament de Barcelona (diferenciat si es tracta de 

funcionaris o laborals) va fer vaga el passat 21 de febrer i el 8 de març, indicant així mateix el 

detall de càrrecs de confiança, membres del govern municipal i càrrecs electes? Facilitar la 

informació detallant la seva adscripció, ja sigui a l'Ajuntament, als Districtes, empreses, 

consorcis, instituts o entitats públiques empresarials i, respecte a les persones que van fer vaga, 

detallar quin ha estat el cost total i si existeix previsió de descomptar l'import corresponent al 

dia de vaga, indicant quin seria el destí de la partida. 

 

Es contestarà per escrit. 
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30.-  (M1519/11127) Quines persones i càrrecs de responsabilitat de l'Ajuntament van autoritzar el 

tall i la instaŀlació d'una pantalla al carrer Diputació, entre els carrers Pau Claris i Bruc, el 

passat 26 de febrer? Quins informes previs es van emetre, tant els serveis tècnics del Districte 

com de la Guàrdia Urbana, i altres, justificant aquestes autoritzacions? En quina data aquestes 

autoritzacions per tallar la via pública i instaŀlar una pantalla van ser soŀlicitades i concedides? 

 

Es contestarà per escrit. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

31.-  (M1519/11149) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

(M1519/10163) aprovada a la Comissió de Presidència, Dret de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció del mes de desembre de 2018 en la que es deia: La Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1.- Que es 

presenti en la propera Comissió de Presidència un informe sobre el desplegament de la Policia 

de Barri amb els objectius assolits, les tasques dutes a terme, la percepció dins del cos i la 

percepció entre els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 2.- Que la Policia de Barri es coordini 

adequadament amb les altres unitats de la Guàrdia Urbana, especialment amb les Unitats de nit.  

 3.- Que es doti a la Policia de Barri dels adequats recursos materials i estructurals. 4.- Que per 

tal de dotar a la Policia de Barri d’agents que no es desatenguin altres districtes. 

 

Tractat conjuntament amb el punt 1. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaracions Institucionals 

 

DI1.- La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1. 

Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que en l’exercici de les seves competències en 

seguretat i ordre públic sigui proactiu a l’hora de prevenir atacs feixistes, racistes, contra 

persones LGTBI, etc.; especialment quan aquests es cometen en el marc de manifestacions 

autoritzades pel Departament d’Interior. 2. Donar suport jurídic i acompanyament psicosocial a 

les víctimes de situacions de discriminació ja sigui per raó del seu lloc d'origen, ètnia, sexe / 

gènere, orientació sexual, creença religiosa i / o diversitat funcional. 3. Implicar el conjunt de 

l'administració municipal i de les seves treballadores i treballadors públics,  inclosos els cossos 

policials, per la detecció i prevenció de situacions de discriminació i racisme institucional a 

través d’activitats formatives específiques. 4. Vetllar perquè les organitzacions que fan ús 

l’espai públic o d’equipaments municipals no promoguin activitats que fomenten l’odi o 

atemptin contra els drets humans. 5. Denunciar a través de les accions judicials oportunes totes 

aquelles conductes que promoguin l’odi o atemptin contra la dignitat de les persones a la ciutat 

de Barcelona, especialment quan es realitzin a l’espai públic o a equipaments municipals. 6. 

Commemorar  el Dia Internacional per l’Eliminació de la Discriminació Racial, que es celebra 

el 21 de març, donant suport a les entitats de la ciutat que organitzin activitats sobre 

l’antiracisme i l’antifeixisme entorn d’aquestes dates. També, aprofitant la propera celebració 

de la Primavera Republicana, entre el 7 i el 14 d’abril. 7. Donar suport a la manifestació, 

unitària i plural, contra el feixisme i el racisme, que tindrà lloc a la ciutat el proper 23 de març 

fent una crida a al ciutadania a participar-hi. 8. Notificar l’aprovació d’aquesta declaració a 
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Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, al Consell Municipal del Poble Gitano i el Consell 

Municipal d’Immigració. 

  

 S’APROVA aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida pel Sr. Badia, amb el 

posicionament favorable de tots els Grups municipals, excepte el dels grups de Cs i PP. 

 

DI2.- La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Primer.-  Manifestem total discrepància amb la sentència dictada per la Sala d’Apeŀlacions de 

l’Audiència Nacional i que va ratificar les penes imposades als joves d’Altsasua en primera 

instància, per ser clarament injusta i desproporcionada. També donem suport als seus familiars i 

a tot el poble d’Altsasua, que s’ha vist afectat continuadament per la gestió partidista d’aquest 

cas per part de diversos partits espanyolistes. Segon.- Reprovem la politització de la justícia i de 

l’Estat de Dret que es duu a terme a l’Estat espanyol  per part dels diversos organismes estatals, 

com ja hem vist en altres casos semblants com són els casos dels artistes Pablo Hasel i Valtonyc 

o la causa general contra els líders polítics i socials de l’independentisme català. Tercer.- 

Exigim una profunda reforma del sistema judicial espanyol que garanteixi la seva 

independència i el ple sotmetiment de les seves institucions a l’Estat de Dret i als principis 

democràtics, proscrivint tota actuació arbitrària i de persecució ideològica. 

 

 S’APROVA aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida pel Sr. Ciurana, amb el 

posicionament favorable de tots els Grups municipals, excepte el dels grups de Cs, PSC i PP. 

 

DI3.- La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1. 

Barcelona, amb ocasió del 80 aniversari de la mort d’Antonio Machado a la localitat francesa 

de Cotlliure, i com a darrera ciutat espanyola on va residir el poeta abans de marxar cap a 

l’exili, expressa el seu públic reconeixement institucional a la seva figura com a escriptor, 

creador, persona compromesa amb els valors de la llibertat i la democràcia i patrimoni de la 

cultura universal. 2. L’Ajuntament de Barcelona soŀlicita formalment la seva incorporació a la 

Red de Ciudades Machadianas i es compromet, conjuntament amb la resta de localitats que la 

integren, a mantenir viu el seu llegat i testimoni, així com treballar per posar en valor la 

vigència del seu compromís i difondre la figura, l’obra i la vida d’Antonio Machado. 3. 

L’Ajuntament de Barcelona es compromet a establir polítiques d’intercanvi d’experiències 

entre els municipis integrants i socis de l’esmentada xarxa, desenvolupar una política de 

producció i promoció turística al voltant de la figura d’Antonio Machado que preservi els valors 

que aquest representa, determinar una política cultural que s’ajusti a aquests objectius i posi de 

relleu les empremtes i el llegat patrimonial i cultural de caràcter tangible i intangible que ha 

deixat a la nostra ciutat la residència temporal del poeta en aquesta abans de marxar cap a 

l’exili. 4. L’Ajuntament de Barcelona vol aprofitar la seva incorporació a la xarxa de ciutats 

machadianes per a impulsar la seva projecció internacional i reforçar tant la seva dimensió de 

referent cultural a Europa i la mediterrània com les activitats, accions i projectes que es puguin 

desenvolupar tant a Espanya com a França i la resta de països del món. 

 

 S’APROVA aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida per la Sra. Andrés, amb el 

posicionament favorable de tots els Grups municipals, excepte el del Grup Municipal 

Demòcrata. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.50 hores. 

 


