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

 
Sessió de 20 de maig de 2020 

 
 
A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, (en sessió no 
presencial, per videoconferència), el 20 de maig de 2020, s’hi reuneix la COMISSIÓ DE 
PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ en 

sessió ordinària, sota la presidència de l’Im. Sr. Regidor Albert Batlle Bastardas. Hi 
concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Laia Bonet Rull, Montserrat 
Ballarín Espuña, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Jordi Coronas i Martorell, Gemma 
Sendra i Planas, Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, Francisco 
Sierra López, Josep Bou i Vila i Manuel Valls Galfetti, assistits per l’assessora jurídica, la 
Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 
 
Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Marc Serra Solé, Eloi Badia Casas i Jordi Rabassa 
Massons. 
  
També hi és present l’Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda. 
 
La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons 
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19. 
 
La Secretària delegada constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els 
assistents a la sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la 
referida sala virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal. 
 
S’obre la sessió a les 10.00 h. 

 
El PRESIDENT anuncia que el punt número 5, que és una proposició declaració del 
Grup de JxCat, se substanciarà amb el prec contingut en el punt número 9 del Grup 
d’ERC sobre els plans de contingència. Afegeix que el punt 7, que és una proposició 
declaració del Grup del PP, s’acumularà amb el punt número 12, que és un prec del 
Grup de Cs sobre el Pla de xoc a Ciutat Vella. Finalment, el punt número 10, que és un 
prec del Grup de JxCat, se substanciarà juntament amb el punt número 14, que és un 
prec del Grup del PP sobre dotació d’equips de protecció individual i altres materials 
preventius per al personal dels serveis essencials. 
D’altra banda, també com a qüestions de procediment, comunica que hi ha una 
proposta de declaració institucional que no li consta que de moment tingui els vots 
suficients per poder ser considerada. Demana a la regidora Francina Vila que aclareixi 
si ja té els 27 vots per poder-la tenir en compte i la Sra. Vila respon afirmativament. 
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I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Es donen per llegides les actes de les sessions anteriors, sessió ordinària celebrada el 
19 de febrer de 2020, sessió extraordinària celebrada l’11 de maig de 2020, 
l’esborrany de les quals ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S’APROVEN. 

  
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les 
resolucions següents: 
 

1. –  (40/2020) Decret de l’Alcaldia, de 11 de febrer de 2020, que cessa el senyor Arnau 
Monterde Mateo, personal eventual, del lloc d’assessor/a 2 de la Regidoria de Drets 
de Ciutadania.  

 
2. –  (1/2020) Decret de l’Alcaldia, de 11 de febrer de 2020, que nomena la senyora 

Montserrat Sánchez Canton, funcionària de Carrera, agent de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa, de 60 places, 
promoció 2019.  

 
3. –  (61/2020) Decret de l’Alcaldia, de 20 de febrer de 2020, que nomena, personal 

eventual, el senyor Andreu Beneit Viciano, en el lloc de treball d’assessor/a 3, adscrit a 
la Regidoria de Presidència.  

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

de febrer de 2020, que aprova un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Cap 
de secció de Polítiques Alimentàries urbanes i Consum Responsable adscrit a la Secció 
de polítiques alimentàries urbanes i consum responsable del Departament 
d’Economia Social i de les Cures i Polítiques Alimentàries Urbanes de la Direcció de 
serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de la Gerència d’Àrea d’Economia, 
Recursos i Promoció Econòmica i aprova les bases que han de regir aquesta 
convocatòria.  

 
5. –  (10/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 11 

de febrer de 2020, que aprova un concurs per a la provisió d’un lloc de treball 
d’Administratiu/iva expert/a adscrit al Departament de Serveis Jurídics de la Direcció 
de Serveis de Recursos de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria.  

 
6. –  (9/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 5 de 

febrer de 2020, que aprova un concurs per a la provisió per mobilitat voluntària 
horitzontal dels llocs de treball de Cap d’Oficina d’Atenció Ciutadana adscrit al Servei 
d’Atenció Presencial del Departament de Serveis Presencials de la Direcció de Serveis 
d’Informació i Atenció Ciutadana de la Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital 
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i Esports i aprova les bases que han de regir aquesta convocatòria.  
 
7. –  (35/2020) Decret de l’Alcaldia, de 20 de febrer de 2020, que nomena la senyora 

Bárbara Pons Giner personal eventual, en el lloc d’assessor/a 3 adscrita a la Primera 
Tinència d’Alcaldia.  

 
8. –  (73/2020) Decret de l’Alcaldia, de 20 de febrer de 2020, que nomena la senyora Júlia 

Miralles de Imperial Pujol, personal eventual, en el lloc d’assessor/a 3 adscrit a la 
Sisena Tinència d’Alcaldia.  

 
9. –  (106/2020) Decret de l’Alcaldia, de 27 de febrer de 2020, que nomena, personal 

eventual, a la senyora Tatiana Guerrero Muñoz, en el lloc d’assessor/a 3, adscrit a la 
Quarta Tinència d’Alcaldia, amb efectes del dia 2 de març de 2020, amb el règim de 
plena dedicació.  

 
10. –  (155/2020) Decret de l’Alcaldia, de 6 de març de 2020, que cessa el senyor Joan 

Castelló Domínguez, personal eventual, del lloc d’assessor/a 5, adscrit al Grup Polític 
Municipal Partit Popular.  

 
11. –  (8/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 11 

de febrer de 2020, que convoca un lloc de treball de Director/a de Serveis Generals 
adscrit a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de Gràcia.  

 
12. –  (190100012) Del gerent del districte de Nou Barris, de 7 de febrer de 2019, que 

adjudica a General Machines Technology, S.L. el contracte relatiu al subministrament 
de consumibles i manteniment per a les fotocopiadores del districte de Nou Barris, 
per a l’exercici 2020, i per un import de 4.591,44 euros (IVA inclòs)  

 
13. –  (2019210) Del gerent del districte de l’Eixample, de 10 de febrer de 2020, que allibera 

la quantitat de 1.865,01 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del 
contracte relatiu a la gestió i dinamització del projecte Xeix als barris de Sant Antoni i 
Fort Pienc, per a l’exercici 2020.  

 
14. –  (0010/19) De la gerent municipal, d’11 de febrer de 2020, que rectifica l’error material 

detectat en el decret d’adjudicació relatiu al lot 2 del contracte que té per objecte el 
servei de reproducció en suport paper i/o digital a demanda dels usuaris dels Arxius 
Municipals de Districte, en haver-se detectat un error en l’import d’ajudicació.  

 
15. –  (20203001) De la gerent municipal, d’11 de febrer de 2020, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al lloguer de 
cabines portàtils i urinaris de peu, inclosa la seva instal·lació, neteja, manteniment i 
retirada, per a festes, activitats i esdeveniments, així com per a la prevenció de 
conductes incíviques a la via pública, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
253.897,57 euros (IVA inclòs).  

 
16. –  (20204002) De la gerent municipal, d’11 de febrer de 2020, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis 
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professionals per a l’edició i publicació dels butlletins de la Guàrdia Urbana i Bombers 
de Barcelona, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 81.365,99 euros (IVA 
inclòs).  

 
17. –  (1178/19) De la gerent municipal, d’11 de febrer de 2020, que adjudica a Entorno 

Digital, S.A. el contracte relatiu a la gestió dels serveis de la cartera de dominis i 
certificats digitals de la Direcció de comunicació digital, per als exercicis 2020-2022, i 
per un import de 81.068,79 euros (IVA inclòs).  

 
18. –  (1178/19) De la gerent municipal, de 19 de febrer de 2020, que allibera la quantitat de 

78.651,21 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu a 
la gestió dels serveis de la cartera de dominis i certificats digitals de la Direcció de 
comunicació digital adjudicat a Entorno Digital, SA., per als exercicis 2020-2022.  

 
19. –  (20201003) Del gerent del districte de l’Eixample, de 12 de febrer de 2020, que inicia 

expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
subministrament, neteja, manteniment i transport de cabines sanitàries portàtils i 
urinaris per a instal·lar en diverses Festes i Fires tradicionals al Districte de l’Eixample, 
per als exercicis 2020-2021, i per un import de 25.600,01 euros (IVA inclòs)  

 
20. –  (20209203) De la gerent municipal, de 14 de febrer de 2020, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió del 
servei de dinamització d’infants i adolescents “Imagina’t” del Districte Sants-Montjuïc, 
per als exercicis 2020-2021, i per un import de 145.138,54 euros (IVA inclòs).  

 
21. –  (1002/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 17 de febrer de 2020, que 

inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
als serveis d’impressió, manipulació, empaquetat d’elements de comunicació del 
Districte de Sant Andreu, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 66.550,00 
euros (IVA inclòs).  

 
22. –  (190100001) Del gerent del districte de Nou Barris, de 18 de febrer de 2020, que 

modifica l’autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu als serveis de 
consergeria i altres de suport a la seu del districte de Nou Barris adjudicat a Engrunes, 
Recuperació, SLU, per a l’exercici 2020, i per un import d’1.730,30 euros (IVA inclòs).  

 
23. –  (20191006) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de febrer de 2020, que 

prorroga des de l’1 de març de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, el contracte 
relatiu al subministrament i col·locació de carpes desmuntables i els seus elements 
addicionals (il·luminació) al districte de Sant Martí adjudicat al Sr. José Morales 
Morales, i autoritza i disposa la despesa per un import de 15.463,80 euros (IVA inclòs).  

 
24. –  (20191007) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de febrer de 2020, que 

prorroga de l’1 de març de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, el contracte relatiu a 
la realització de connexions elèctriques secundàries adjudicat a Proyectos Servicios 
Integrales Instalaciones 3000, SL., i autoritza i disposa la despesa per un import de 
16.117,20 euros (IVA inclòs).  
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25. –  (20191011) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de febrer de 2020, que 

prorroga des de l’1 de març de 2020 fins al 28 de febrer de 2021, el contracte relatiu 
al subministrament de trofeus i medalles adjudicat a Campió Associats, SL., per als 
exercicis 2020-2021, i per un import de 15.109,88 euros (IVA inclòs).  

 
26. –  (20191018) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 de febrer de 2020, que 

prorroga de l’1 de març de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, el contracte relatiu 
als serveis preventius d’ambulàncies amb personal sanitari adjudicat a La Pau, SCCL, 
per a l’exercici 2020, i per un import d’11.490,00 euros (IVA inclòs).  

 
27. –  (0097/20) De la gerent municipal, de 19 de febrer de 2020, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a 
l’emmagatzematge i reposició d’estocs de productes editorials de la Direcció de 
Serveis Editorials, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 61.005,66 euros (IVA 
inclòs).  

 
28. –  (20196008) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 20 de febrer de 2020, que 

aprova la modificació del contracte d’obres relatiu a les microintervencions als Jardins 
de Sant Pau del Camps del Districte de Ciutat Vella, fase 1, adjudicat a Ambientalia 
World, SL en el sentit d’ampliació en 30 dies el termini d’execució.  

 
29. –  (20200088) De la gerent del districte de Gràcia, de 20 de febrer de 2020, que adjudica 

a Canon España, S.A. el contracte relatiu al lloguer de 2 fotocopiadores Canon (Arxiu-
Ateneu de Fabricació) per als exercicis 2020-2022, i per un import de 6.737,28 euros 
(IVA inclòs).  

 
30. –  (703/18) De la gerent municipal, de 21 de febrer de 2020, que prorroga del 22 de 

febrer de 2020 fins al 23 de juny de 2020, el contracte relatiu al suport tècnic al 
Programa I Lab adjudicat a Barkeno Advisors, SL., per a l’exercici 2020, i per un import 
de 22.909,33 euros (IVA inclòs).  

 
31. –  (20194549) De la gerent municipal, de 24 de febrer de 2020, que adjudica a Iturri, S.A. 

el contracte relatiu al subministrament de mànegues per als Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
55.418,00 euros (IVA inclòs).  

 
32. –  (0053/20) De la gerent municipal, de 24 de febrer de 2020, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis 
d’assistència tècnica i suport en la gestió dels contractes, serveis i facturació dels 
operadors de telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona, els seus Instituts 
Municipals i altres organismes associats, per als exercicis 2020-2021, i per un import 
de 113.980,00 euros (IVA inclòs).  

 
33. –  (20209208) De la gerent municipal, de 24 de febrer de 2020, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei 
especial de l’Annex IV referent a l’organització i coordinació de les activitats 



CCM 5/20 Presidencia  6/107 
 

realitzades a l’Auditori del c. Calàbria, 66, per als exercicis 2020-2021, i per un import 
de 130.353,30 euros (IVA inclòs)  

 
34. –  (187/2019) De la gerent municipal, de 18 de febrer de 2020, que adjudica a La Cyca 

Projects & Services el contracte relatiu als serveis de neteja de sotabosc, tala/poda 
d’arbres singulars i recollida de restes vegetals dels barris de muntanya del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 80.000 euros 
(IVA inclòs)  

 
35. –  (0070/20) Del gerent de recursos, de 25 de febrer de 2020, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de 
consultoria especialitzada de suport a la DSMA en la posada en producció dels 
diferents components de la plataforma de gestió documental i arxiu del 
desenvolupament d’instruments metodològics i de les tasques específiques sorgides 
de la coordinació amb altres àrees involucrades en la implantació de l’administració 
electrònica, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 82.292,10 euros (IVA 
inclòs).  

 
36. –  (20190101) Del gerent d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de 

27 de febrer de 2020, que prorroga de l’1 de març de 2020 fins al 31 d’octubre de 
2020, el contracte relatiu als serveis auxiliars de recepció dels edificis de la seu de 
l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, situats al carrer València, 344 i al 
passeig de Sant Joan, 75 de Barcelona, adjudicat a Selectiva Catalunya Serveis 
Auxiliars, SL, per a l’exercici 2020, i per un import de 52.547,25 euros (IVA inclòs).  

 
37. –  (20169204) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 27 de febrer de 2020, que 

cancel·la i/o retorna a Calaix de Cultura, SL. la garantia definitiva d’import 7.428,89 
euros constituïda per respondre del compliment de “Dinamització i gestió del servei 
de noves tecnologies (Punts Multimèdia de la Casa del Mig i la Marina)”, per a 
l’exercici 2020.  

 
38. –  (0044/19) De la gerent municipal, de 2 de març de 2020, que prorroga del 8 de març 

de 2020 fins al 7 de març de 2021, 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 Nou Barris, de l’Eixample i de Les Corts adjudicat a 
Manners Traduccions, SL., per als exercicis 2020-2021, i per un import de 65.312,00 
euros (IVA inclòs).  

 
39. –  (0044/19) De la gerent municipal, de 2 de març de 2020, que prorroga del 8 de març 

de 2020 fins al 7 de març de 2021, 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 adjudicat a Mallol Traductors Associats, SL., per als exercicis 2020-2021, i 
per un import de 63.192,50 euros (IVA inclòs).  

 
40. –  (0044/19) De la gerent municipal, de 2 de març de 2020, que prorroga del 8 de març 

de 2020 al 7 de març de 2021, el contracte relatiu a l’elaboració de les actes de les 
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sessions ordinàries i extraordinàries dels consells plenaris, audiències públiques i 
consells ciutadans dels districtes de Sant Andreu, de Sants-Montjuïc, de Gràcia i de 
Sant Martí adjudicat a Mallol Traductors Associats, SL., per als exercicis 2020-2021, i 
per un import de 72.220,00 euros (IVA inclòs).  

 
41. –  (0044/19) De la gerent municipal, de 2 de març de 2020, que prorroga del 8 de març 

de 2020 fins al 7 de març de 2021, el contracte relatiu a l’elaboració de les actes de les 
Comissions del Consell Municipal de Drets Socials, Cultura i Esports (sessions 
ordinàries i extraordinàries), Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (sessions 
ordinàries i extraordinàries) i Comissions especials adjudicat a Manners Traduccions, 
SL, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 87.135,00 euros (IVA inclòs).  

 
42. –  (0044/19) De la gerent municipal, de 2 de març de 2020, que prorroga del 8 de març 

de 2020 fins al 7 de març de 2021, el contracte relatiu al servei d’elaboració de les 
actes de les comissions del Consell Municipal, Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (sessions ordinàries i extraordinàries) i 
Comissió d’Economia i Hisenda (sessions ordinàries i extraordinàries) adjudicat a 
Mallol Traductors Associats, SL., per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
58.875,00 euros (IVA inclòs).  

 
43. –  (170400158) De la gerent del districte de Les Corts, de 4 de març de 2020, que 

cancel·la i/o retorna a Servicios Microinformática, SA. la garantia definitiva d’import 
1.740,00 euros constituïda per respondre al compliment del contracte relatiu al servei 
d’impressió, escaneig i còpia de documents del districte de Les Corts, per a l’exercici 
2020.  

 
44. –  (16/2020) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 5 de març de 2020, que 

inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
als serveis de suport a la instal·lació i manteniment de la xarxa informàtica i telefònica 
del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 
14.883,00 euros (IVA inclòs).  

 
45. –  (0971/19) De la gerent municipal, de 5 de març de 2020, que adjudica a la Fundació 

Francesc Ferrer i Guàrdia el contracte relatiu al servei tècnic, assessorament, 
seguiment, acompanyament, suport i coordinació de la plataforma de Decidim 
Organitzacions i de la plataforma Metadecidim, per als exercicis 2020-2021, i per un 
import de 40.682,90 euros (IVA inclòs).  

 
46. –  (0099/20) De la gerent municipal, de 5 de març de 2020, que inicia expedient, aprova 

el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei auxiliar de la 
Sala de Consulta de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, per a l’exercici 
2020-2022, i per un import de 173.789,85 euros (IVA inclòs).  

 
47. –  (0009/20) De la gerent municipal, de 5 de març de 2020, que adjudica a 

Metropolitana de Muntatges, SL. el contracte relatiu al servei de gestió, manteniment 
i emmagatzematge de recursos multimèdia per a la Direcció de Comunicació, 
mitjançant una eina web, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 42.398,40 
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euros (IVA inclòs).  
 
48. –  (20200007) De la gerent d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 6 de 

març de 2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa 
del contracte relatiu al subministrament, mitjançant arrendament, de material 
d’infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements 
addicionals, material de so i il·luminació) necessari per al desenvolupament dels actes 
als quals dona suport o promou el Departament d’Interculturalitat i Pluralisme 
Religiós, incloent transport, muntatge i personal tècnic per a la seva instal·lació i 
desmuntatge per als exercicis 2020-2021, i per un import de 34.395,04 euros (IVA 
inclòs).  

 
49. –  (20010004) Del gerent del districte de Nou Barris, de 6 de març de 2020, que inicia 

expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al 
suport i assessorament AMPA/AFA de Nou Barris per a la qualificació de les 
associacions, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 64.230,85 euros (IVA 
inclòs).  

 
50. –  (2022/2020) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 9 de març de 2020, que 

inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al servei de control d’accessos per a talls de carrer a la via pública en el districte de 
Sant Andreu, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 41.793,40 euros (IVA 
inclòs).  

 
51. –  (169/2020) Decret de l’Alcaldia, de 25 de març de 2020, que cessa el senyor Ignacio 

Creus Martínez, personal eventual, del lloc d’Assessor/a 5 de la Direcció d’Alcaldia, 
amb efectes 15 de març de 2020.  

 
52. –  (156/2020) Decret de l’Alcaldia, de 25 de març de 2020, que cessa la senyora Elena 

Parreño Gala, personal eventual, del lloc d’assessor/a 5 de la Direcció d’Alcaldia, amb 
efectes 8 de març de 2020.  

 
53. –  (175/2020) Decret de l’Alcaldia, de 28 de març de 2020, que nomena el senyor Eduard 

Batlles Santiago, personal eventual, en el lloc d’assessor/a 5 al Grup Municipal 
Popular, amb efectes 1 d’abril de 2020.  

 
54. –  (157/2020) Decret de l’Alcaldia, de 25 de març de 2020, que nomena la senyora Maria 

Isabel Moreno Alegre, personal eventual, en el lloc d’assessor/a 4 a la Primera 
Tinència d’Alcaldia, amb efectes 16 de març de 2020.  

 
55. –  (20202004) Del gerent del Districte de Sant Martí, de 21 d’abril de 2020, que inicia 

expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als 
serveis de conceptualització gràfica, disseny gràfic, maquetació i adaptació d’originals 
per a l’elaboració dels productes gràfics i altres elements de comunicació del districte, 
per als exercicis 2020-2021, i per un import de 2.000,00 euros (IVA inclòs)  

 
56. –  (20204152) De le gerent de l’Àrea de Seguretat i Prevenció, de 28 d’abril de 2020, que 
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incia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
al servei de reparació de les impressores de PDA de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
per als exercicis 2020-2021, i per un import de 34.448,70 euros (IVA inclòs).  

 
57. –  (20204161) De la gerent municipal, de 3 d’abril de 2020, que inicia expedient, aprova 

el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de càrrega, 
inspecció i manteniment d’ampolles d’aire respirable per als equips de respiració 
autònoma del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, per als exercicis 
2020-2021, i per un import de 191.499,44 euros (IVA inclòs)  

 
58. –  (20189102) De la gerent municipal, de 2 d’abril de 2020, que acorda la pròrroga per 

un període del 02.04.2020 fins al 01.04.2021 del contracte relatiu al servei d’atenció, 
informació i control d’accesos del Districte de l’Eixample, per un import de 53.210,57 
euros (IVA inclòs).  

 
59. –  (20201003) Del gerent del districte de Sant Martí, de 13 de març de 2020, que inicia 

expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als 
serveis de vigilants de seguretat privada, personal de control d’accés i auxiliars de 
seguretat del districte, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 30.960,27 euros 
(IVA inclòs)  

 
60. –  (20201003) Del gerent del districte de l’Eixample, de 13 de març de 2020, que 

adjudica a Toi Toi Sanitarios Moviles, SA. el contracte relatiu al subministrament, 
neteja, manteniment i transport de cabines sanitàries portàtils i urinaris, lot 1, per a 
instal·lar en diverses Festes al districte de l’Eixample, per als exercicis 2020-2021, i per 
un import de 18.000,01 euros (IVA inclòs)  

 
61. –  (20201003) Del gerent del districte de l’Eixample, de 13 de març de 2020, que 

adjudica a Toi Toi Sanitarios Moviles, SA. el contracte relatiu al subministrament, 
neteja, manteniment i transport de cabines sanitàries portàtils i urinaris, lot 2, per a 
instal·lar en diverses Festes al districte de l’Eixample, per als exercicis 2020-2021, i per 
un import de 17.600,00 euros (IVA inclòs)  

 
62. –  (537/18) De la gerent del districte de les Corts, de 13 de març de 2020, que adjudica a 

Linguaserve Internacionalización de Servicios, S.A. el contracte relatiu a la prestació de 
serveis de correcció i traducció de textos i assessorament lingüístic i sociiolingüístic 
per a la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2020-
2021, i per un import de 8.500,00 euros (IVA inclòs).  

 
63. –  (20194233) De la gerent de l’Àrea de Seguretat i Prevenció, 18 de març de 2020, que 

prorroga pel període comprès des del 10.05.2020 fins al 09.05.2021 el contracte 
relatiu als serveis de baster per a la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, adjudicat a Gemma Mina Porta, i per un import de 16.516,54 euros (IVA 
inclòs)  

 
64. –  (190400099) De la gerent municipal, de 20 de març de 2020, que adjudica a Puça 

Espectacles, SL el contracte relatiu a la direcció artística, producció i dinamització del 
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Festival Circorts, en els exercicis 2020-2021, i per un import de 86.062,21 euros (IVA 
inclòs)  

 
65. –  (177/2019E) De la gerent municipal, de 13 de març de 2020, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió i 
dinamització del casal de barri del Carmel, per als exercicis 2020-2022, i per un import 
de 287.751,55 euros (IVA inclòs).  

 
66. –  (0971/19) De la gerent municipal, de 19 de març de 2020, que allibera la quantitat de 

4.045,96 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, del contracte relatiu al 
servei tècnic, assessorament, seguiment, acompanyament, suport i coordinació de la 
plataforma Decidim Organitzacions i de la plataforma Metadecidim, adjudicat a la 
Fundació Francesc Ferrer i Gu+ardia, per als exercicis 2020-2021.  

 
67. –  (20164138) De la gerent municipal, de 19 de març de 2020, que modifica el contracte 

relatiu als serveis d’assistència jurídica dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, adjudicat a Molins Advocats Defensa 
Penal SLP, per a l’exercici 2020, i per un import de 46.464,00 euros (IVA inclòs)  

 
68. –  (186/2019) De la gerent municipal, de 20 de març de 2020, que adjudica a 

Ambientalia World, SL el contracte relatiu als serveis de manteniment de talussos i 
rieres als barris de muntanya del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per als exercicis 
2020-2021, i per un import de 80.000 euros (IVA inclòs)  

 
69. –  (0007/16) De la gerent municipal, de 31 de març de 2020, que prorroga des de 

l’1.04.2020 fins el 30.06.2020, el contracte relatiu a la gestió de la cartera de dominis 
de l’Ajuntament de Barcelona amb el foment de l’ocupació de persones amb 
dificultats particular d’inserció al mercat labora, adjudicat a Entorno Digital S.A, per a 
l’exercici 2020, i per un import de 9.075,00 euros.  

 
70. –  (0010/19) De la gerent municipal, d’11 de febrer de 2020, que inicia expedient, aprova 

el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis professionals 
per a l’edició i publicació dels butlletins de la Guàrdia Urbana i de Bombers de 
Barcelona, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 81.365,99 euros (IVA inclòs)  

 
71. –  (20172000) De la gerent del Districte de Ciutat Vella, de 27 d’abril de 2020 que 

cancel·la i/o retorna a Calaix de Cultura, SL, la garantia definitiva de 6.975,80 euros, 
constituïda per respondre del compliment del contracte de Dinamització ludoteca 
Placeta del Pi, per a l’exercici 2020.  

 
72. –  (1002/2020) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 30 d’abril de 2020, que 

suspèn la tramitació del procediment de licitació i invalida les ofertes presentades.del 
contracte relatiu als serveis d’impressió, manipulació, empaquetat i si s’escau, 
emmagatzematge de materials i elements de comunicació del Districte de Sant 
Andreu i atorga un nou termini per a la presentació de les ofertes per part dels 
licitadors.  
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73. –  (20194578) De la gerent municipal, de 7 de febrer de 2020, que inicia expedient, 
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a les eines de 
tall, perforació i ventilació que utilitza el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 22.172,04 euros (IVA 
inclòs).  

 
74. –  (20194145) De la gerent de l’Àrea de Seguretat i Prevenció, de 7 de maig de 2020, que 

estableix la suspensió, fins la finalització de l’estat d’alarma, del contracte relatiu als 
serveis de gestió de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció, per a l’exercici 2020, i per 
un import de 1.075,53 euros  

 
75. –  (1019/2020) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 5 de maig de 2020, que 

inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu 
als serveis de maquetació gràfica i adaptació d’originals per a l’elaboració dels 
productes i elements de comunicació del Districte, per als exercicis 2020-2021, i per 
un import de 21.780,00 euros (IVA inclòs).  

 
76. –  (047/2019) Del gerent del districte d’Horta-Guinardó, de 30 d’abril de 2020, que 

prorroga el contracte relatiu a la dinamització gent gran vulnerable, per un període de 
l’01.05.2020 fins al 30.04.2021, i per un import de 15.743,55 euros (IVA inclòs).  

 
77. –  (17010244) De la gerent municipal, de 30 d’abril de 2020, que prorroga el contracte 

relatiu a la gestió de l’equipament de la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, per un 
període de l’01.05.2020 fins al 31.12.2020, i per un import de 75.998.08 euros.  

 
78. –  (20199601) Del gerent del districte de l’Eixample, de 8 d’abril de 2020, que prorroga el 

contracte relatiu a la pròrroga del suport tècnic per l’organització dels actes de les 
entitats del districte de l’Eixample, adjudicat a David Martínez Merodio, i pels exercicis 
2020-2021, per un període del 9.04.2020 fins el 8.04.2021.  

 
79. –  (20190099) Del gerent de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 7 de 

maig de 2020, que prorroga pel període comprès des del 01.08.2020 fins el 
31.07.2021, el contracte relatiu a la contractació del servei d’educació canina per als 
gossos del CAACB i altres centres col·laboradors i el servei de passejadors/es de 
gossos amb requeriment de comportament, adjudicat a Duocan Educació Canica, SCP, 
i per un import de 201.639,20 euros (IVA inclòs)  

 
80. –  (30/2016) De la gerent municipal, de 24 d’abril de 2020, que prorroga el contracte 

relatiu a l’assistència tècnica i suport en la gestió dels contractes amb operadors de 
telecomunicacions, per un període comprès des del 10.05.2020 fins el 09.11.2020 o bé 
fins l’inici de l’execució del contracte que l’ha de substituir, per un import de 
31.460,00 euros (IVA inclòs).  

 
Acords de la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2020 
 

81. –  (20184009) APROVAR la modificació del contracte 18000965L02 corresponent al Lot 2 
del contracte tramitat amb núm. d’expedient 20184009, de subministrament de 2 
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vehicles autobomba urbana pesada per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb 
mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a IVECO ESPAÑA SL, amb NIF 
B61768511, per acord de la Comissió de Govern de 13-09-2018 i per un import de 
822.316,00 euros (IVA inclòs), en el sentit d’ampliar el termini total d’entrega de les 
dues autobombes fins al 20 de maig de 2020, sense que es modifiqui el pressupost del 
contracte, pels motius exposats als informes que figuren a l’expedient, en tractar-se 
d’una modificació no substancial d’acord amb allò que preveu l’article 205.2.c) de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. REQUERIR el 
contractista per tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà 
de la notificació d’aquesta resolució comparegui per FORMALITZAR la modificació del 
contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció.  

 
82. –  (20204143) INICIAR l’expedient per a la contractació del manteniment preventiu i 

correctiu de la flota de vehicles del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, amb mesures de 
contractació sostenible i desglossat en 7 lots, amb núm. de contracte 20000413, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació d’1.487.453,00 euros (IVA inclòs), determinat en funció de 
preus unitaris i un valor estimat de 2.950.320,00 euros, distribuït en els següents lots: 
- LOT núm. 01, Manteniment de carrosseria i xassís vehicles SPEIS, per un import de 
981.387,44 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, Manteniment vehicles especials 
autoescala <=20m, per un import de 138.908,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 03, 
Manteniment vehicles especials autoescala >20m, per un import de 83.388,36 euros 
IVA inclòs; - LOT núm. 04, Manteniment vehicle especial autobraç, per un import de 
29.862,80 euros IVA inclòs; - LOT núm. 05, Manteniment sistema injecció escuma CAF 
autobombes, per un import de 94.743,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 06, Servei 
neteja integral flota de vehicles SPEIS, per un import de 120.927,40 euros IVA inclòs; - 
LOT núm. 07, Manteniment embarcacions SPEIS, per un import de 38.236,00 euros 
IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada 
despesa, amb un pressupost net 1.229.300,00 euros i import de l’IVA de 258.153,00 
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 364.323,28 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 4.923,54 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 19.118,00 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un 
import (IVA inclòs) de 14.194,46 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 15.571,48 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 60.463,70 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un 
import (IVA inclòs) de 44.892,22 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 12.199,79 
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euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 47.371,50 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un 
import (IVA inclòs) de 35.171,71 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 3.845,34 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 14.931,40 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un 
import (IVA inclòs) de 11.086,06 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 10.737,69 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 41.694,18 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un 
import (IVA inclòs) de 30.956,49 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 17.886,79 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 69.454,00 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un 
import (IVA inclòs) de 51.567,21 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 126.370,44 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a l’aplicació pressupostària 
D/21400/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 490.693,72 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/21400/13612 0400; 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l’actual. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
83. –  (85/2020) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Pressupostos i 

Hisenda, de la Gerència de Recursos i de la Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i 
Promoció Econòmica, tal i com es detalla a l’annex. PUBLICAR la present resolució en 
la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.  

 
84. –  (990/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enric Benito 

Puigdomènech (mat. 74810) entre la seva activitat municipal com a funcionari de 
carrera, amb la categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte d’Horta-Guinardó, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnic Especialista Jurídic (24FA1SCJU01), i l’activitat privada per 
compte propi de col·laboració tècnica a l’empresa Espublico Servicios para la 
Administración, SA. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
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municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
85. –  (17002295 (0504/17)) PRORROGAR amb caràcter excepcional i acordar la continuïtat 

del servei, de l’acord marc amb número de contracte 17002295, que té per objecte la 
fixació de les condicions per a la contractació dels serveis en assessorament 
estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació 
d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals, i secundàriament, la 
ideació o la creativitat o el disseny o la producció o la implementació d’accions 
especials de comunicació vinculades a les campanyes de mitjans i de designació de les 
empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i 
organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, i la 
designació de les empreses (proveïdors), a favor de les empreses Carat España, SAU, 
amb CIF: A-28343358, Havas Media Group Spain, SAU amb CIF: A-78809662, i Zenith 
Media, SLU, amb CIF B-81864894, per un termini màxim de 9 mesos a partir del dia 1 
d’abril de 2020, i condicionada la seva vigència a la resolució del recurs especial en 
matèria de contractació, interposat davant el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic contra l’acord d’adjudicació del Lot1 de l’Acord Marc, amb núm. de contracte 
19001367L01, que té el mateix objecte, d’acord amb la proposta de la Direcció 
Executiva de Comunicació de 29 de gener de 2020, i l’informe jurídic de la Gerència de 
Recursos. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció.  

 
86. –  (951/2019) AUTORITZAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, la compatibilitat sol·licitada pel 
Sr. Ancor Mesa Méndez (mat. 77697) entre la seva activitat municipal com a personal 
eventual en el càrrec d’Assessor, amb destinació a la Regidoria de Presidència, on 
desenvolupa el lloc de treball d’Assessor 5 (24EEESNEV01), i el seu càrrec de Conseller 
del Districte de Sants-Montjuïc, per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia de 22 
de juliol de 2019 i el qual exerceix el seu càrrec sense dedicació especial. 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, en especial, les 
establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes. 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.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 27 de febrer de 2020 
 

87. –  (2019/416) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Chacón Hugué 
(mat. 3100244) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució, amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM Nic de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on 
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ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat 
privada per compte d’altri a l’empresa EX WORK SERVICIOS SL, com a Administrativa. 
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.  

 
88. –  (2019/493) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Rius Graell (mat. 

3100310) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa, 
amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a l’Escola 
Municipal de Música de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música (24FA1BIBA01), i 
l’activitat privada per compte propi, com a Intèrpret Musical. 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.  

 
89. –  (2019/494) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. M. Pilar Carrero Grau 

(mat. 3005569) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució, amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM l’Arbret de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i 
l’activitat privada per compte d’altri a l’empresa Shunia Yoga, SL, com a professora de 
ioga. 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 
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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.  

 
90. –  (1037/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Ribas 

Barberán (mat. 74967) entre la seva activitat municipal com a Directora de Serveis de 
Comunicació Digital de la Gerència de Recursos, amb codi de lloc (28FA1CLCD01), i 
l’activitat pública com a professora associada a temps parcial i de durada determinada 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per l’any acadèmic 2019-2020 des de l’1 d’abril 
de 2020 fins al 20 d’agost de 2020. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
91. –  (2020/31) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Isabel Fígols Berruezo 

(mat. 3100442) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional de Gestora d’Administració General, amb destinació al Consell 
Escolar Municipal de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Gestora d’Administració General 
(20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a l’empresa Formar-te Espai de 
Futur SL, com a formadora d’oposicions, fins 01/04/2020. La dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
92. –  (2020/32) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Bretones 

Rodellino (mat. 3100286) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
de substitució, amb la categoria professional de d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM Manigua de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, 
on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat 
privada per compte d’altri a l’empresa Agrupació Esportiva Bon Pastor de Barcelona, 
com a monitora d’activitats esportives. La dedicació professional privada haurà de 
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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. 
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.  

 
93. –  (2020/33) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada del Sr. Jordi Figaró Volta (mat. 

3002946) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa, amb la 
categoria professional de Professor de Música, amb destinació al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona i a l’Escola Municipal de Música de l’Eixample de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona d’aquest Ajuntament, desenvolupant el 
lloc de treball de Professor de Música (24FA1BIBA01), 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.  

 
94. –  (2020/34) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Sese Genís (mat. 

3100505) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa, 
amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona d’aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de 
Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a la Fundació Escola de 
Música JPC SLU, com a Professora de Música, durant el curs 2019-2020. 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 
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circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
95. –  (2020/35) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Sese Genís (mat. 

3100505) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona d’aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de 
Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a la Fundació Jesuïtes 
Educació-Gràcia, com a Professora de Música, fins al 19 de juny de 2020. 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.  

 
96. –  (2020/66) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lídia Miralles Prunera 

(mat. 3100073) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa, amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona d’aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de Professora de 
Música (24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a la Fundació Jesuites 
Educació-Sek com a Professora i Coordinadora de Música. La Sra. Lídia Miralles 
Prunera per si mateixa o a través de la Fundació Jesuites Educació-Sek, de la qual 
ostenta el càrrec de Coordinadora de Música al Col·legi Jesuïtes Gràcia-Kostka, no 
podrà participar en els processos d’accés dels alumnes procedents del Col·legi Jesuïtes 
Gràcia-Kostka al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. La dedicació 
professional privada 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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97. –  (2020/72) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Jacas Pañella (mat. 
3100070) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa, 
amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a l’Escola 
Municipal de Música de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música (24FA1BIBA01), i 
l’activitat privada per compte propi, com a Professora de Música. 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.  

 
98. –  (2020/73) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Ana Jacas Pañella (mat. 

3100070) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina de programa, 
amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació a l’Escola 
Municipal de Música de l’Eixample de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest 
Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música (24FA1BIBA01), i 
l’activitat pública com a Professora de Música a l’Escola Municipal de Música Blai Net 
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 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.  

 
99. –  (2020/77) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laura Calvet Butzbach 

(mat. 3100609) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa, amb la categoria professional de Professora de Música, amb destinació al 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona de l’Institut Municipal d’Educació 
d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música 
(24FA1BIBA01), i l’activitat privada per compte propi, com a Actriu i Professora d’Art 
Dramàtic. 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 
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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.  

 
100. –  (S2019/03) AUTORITZAR el Consorci Museu d’Art contemporani de Barcelona, adscrit 

a l’Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral temporal d’interinitat per vacant 
d’una persona per al lloc de treball de Tècnic/a d’Arxiu, corresponent al grup 
professional previst al Conveni Col·lectiu d’aquest Consorci, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern, aprovada en sessió de 
22 de desembre de 2016. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de 
la Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
101. –  (18003968L10 (1020/18)) RESOLDRE, amb data d’efectes d’1 de març, el contracte 

núm. 18003968L10 que té per objecte el servei de neteja i recollida selectiva dels 
edificis i locals adscrits als districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona pel 
període 2019-2022 (Lot 10 -Districte de Sant Martí) per incompliment greu de la 
contractista Tempo Facility Services SLU, amb NIF B66226234, de les condicions 
especials d’execució, obligacions essencials del contracte i resta de les obligacions 
generals, tècniques i tècniques particulars, establertes a les clàusules 20 i 27 del plec 
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques; de 
conformitat amb l’establert als articles 190 i següents, 201 i 211 i següents de la llei 
9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, en atenció als informes 
continguts a l’expedient i en no haver-se presentat al·legacions per part de l’empresa 
adjudicatària. ANUL·LAR l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat 
contracte per un import de 5.177.094,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d’1.273.730,97 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària 
D/22700/93312 610; un import (IVA inclòs) d’1.533.434,56 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22700/93312 610; un 
import (IVA inclòs) d’1.556.074,96 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a 
l’aplicació pressupostària D/22700/93312 610 i un import (IVA inclòs) de 813.854,24 
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2023 i a l’aplicació pressupostària 
D/22700/93312 610. INCAUTAR la garantia definitiva d’import 252.438,94 euros, 
constituïda mitjançant assegurança de caució, de conformitat amb el que preveuen 
els articles 110 i 213.3 de la LCSP, sens perjudici de procedir a iniciar les accions 
previstes a l’article 130.6 de la LCSP respecte a la retenció de salaris i la possible 
reclamació de danys i perjudicis pels danys ocasionats que es creguin oportuns. 
NOTIFICAR la resolució adoptada a l’empresa Tempo Facility Services SLU, amb NIF 
B66226234 i a l’empresa asseguradora Millenium Insurance Company LTD, amb NIF 
N0066716B. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  
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102. –  (18003968L01 (1020/18)) MODIFICAR, amb data d’efectes d’1 de març, a l’empara 

dels articles 203 i següents de la LCSP, el contracte 18003968L01 que té per objecte la 
contractació del servei de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals adscrits als 
districtes i Gerències de l’Ajuntament de Barcelona pel període 2019-2022. Lot 1 -
Gerència de Recursos i Districte de Ciutat Vella-, adjudicat a l’empresa Servicios 
Operativos Internos, S.A., amb NIF A43057124, per un import màxim 713.495,27 
euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en 
l’expedient, sotmès a la condició suspensiva de l’aprovació de la resolució per causa 
imputable al contractista del contracte 18003968L10, en el sentit d’incorporar nous 
edificis en aquest contracte i garantir, envers l’adjudicatari del present contracte, el 
compliment de les previsions de la clàusula 20 n) del plec de clàusules administratives 
que recull el contingut de l’article 130.6 de la LCSP. AMPLIAR l’autorització i disposició 
de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 713.495,27 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import 
de 713.495,27 euros (IVA inclòs) a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació 
pressupostària D/22700/93312 0610. FIXAR en 29.483,28 euros l’import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR a l’adjudicatari per tal que reajusti la 
garantia definitiva per l’import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció 
de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització 
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR 
compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.  

 
103. –  (18003434L07-001 (0888/18)) MODIFICAR, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del 

TRLCSP, el contracte 18003434L07-001 que té per objecte el lloguer de material 
d’infraestructures per als actes organitzats al Districte de Gràcia (LOT 7), adjudicat a 
l’empresa Serveis l’Espectacle Rulot, SLU, amb NIF B67068874, per un import màxim 
de 25.000,00 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 25.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2020 i 
a la partida pressupostària D/20500/33811 0606. FIXAR en 1.033,06 euros l’import del 
reajustament de la garantia definitiva, i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 
REQUERIR l’adjudicatari per tal que comparegui a les dependències per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 5 de març de 2020 
 

104. –  (20194450_19003358) ADJUDICAR el contracte núm. 19003358, de subministrament 
de 143 escúters amb distintius destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de 
contractació pública sostenible, a Motor Center MM Barcelonés SL, amb NIF 
B67327593, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient i d’acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l’oferta 
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més avantatjosa, pel preu d’1.093.705,33 euros, IVA inclòs. DISPOSAR a favor de 
l’empresa adjudicatària la despesa de l’esmentada quantitat, de la qual 903.888,70 
euros corresponen al preu net i 189.816,63 euros, a l’IVA, amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 497.138,79 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2020 i a l’aplicació pressupostària D/62577/13212 0400; un import (IVA inclòs) de 
596.566,54 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària 
D/62577/13212 0400, sotmès a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost posterior a l’actual. FIXAR l’import de la garantia definitiva en 45.194,43 
euros i RETENIR-LO del preu del contracte. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no 
s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE COMPTE a 
la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
105. –  (20194454_19003471) ALLIBERAR, de l’autorització de la despesa del contracte 

19003471 de serveis de seguretat dels accessos de la Sala Conjunta de Comandament, 
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública 
sostenible, aprovada per acord de la Comissió de Govern de 3.10.2019, la quantitat de 
473.341,96 euros (IVA inclòs), de la qual 391.191,70 euros corresponen al pressupost 
net i 82.150,26 euros a l’IVA, amb el desglossament següent: 143.299,42 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a la posició pressupostària D/22701/13011 del pressupost de 2020, 
236.670,98 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’esmentada partida del pressupost de 
2021, i 93.371,56 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la mateixa partida del pressupost de 
2022; tot això d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, i atès que s’ha 
tramitat una modificació puntual del plec de clàusules administratives particulars 
aprovat, que ha afectat al pressupost del contracte i, per tant, s’ha prosseguit la 
tramitació de l’expedient i s’ha aprovat una nova autorització de despesa amb el 
número de contracte 20000063; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
106. –  (20194454_20000063) ADJUDICAR el contracte núm. 20000063, que té per objecte els 

serveis de seguretat dels accessos de la Sala Conjunta de Comandament, d’acord amb 
el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible a 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF A04038014, de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient i d’acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l’oferta més avantatjosa, pel preu de 
400.195,40 euros (IVA inclòs); DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària 
l’esmentada despesa, de la qual 330.740,00 euros corresponen al preu net i 69.455,40 
euros a l’IVA, al tipus del 21%, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) 
de 121.155,04 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació 
pressupostària D/22701/13011 0400; un import (IVA inclòs) de 200.097,70 euros a 
l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22701/13011 
0400 i un import (IVA inclòs) de 78.942,66 euros a l’exercici pressupostari de l’any 
2022 i a l’aplicació pressupostària D/22701/13011 0400, condicionant la seva 
realització a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
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l’actual; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar 
del següent al de la recepció per part de l’empresa adjudicatària del requeriment per 
a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa 
de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació 
que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la 
suspensió; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
107. –  (20194450_19003358) ALLIBERAR la quantitat d’1.051.001,52 euros (IVA inclòs), en 

concepte de baixa en la licitació, del contracte 19003358 que té per objecte adquisició 
de 143 escúters amb distintius destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de 
contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Motor Center 
MM Barcelonés SL, amb NIF B67327593, i retornar-lo a la partida i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 573.273,56 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/62577/13212 0400; un 
import (IVA inclòs) de 477.727,96 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a 
l’aplicació pressupostària D/62577/13212 0400. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
108. –  (20194454_20000063) ALLIBERAR de l’autorització de la despesa del contracte 

20000063, que té per objecte els serveis de seguretat dels accessos de la Sala 
conjunta de comandament, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb 
mesures de contractació pública sostenible, la quantitat de 15.866,54 euros (IVA 
inclòs), en concepte de baixa en la licitació, el qual ha estat adjudicat a l’empresa 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA, amb NIF A04038014, i retornar-lo a les 
partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 
4.803,43 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària 
D/22701/13011 0400; un import (IVA inclòs) de 7.933,27 euros a l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22701/13011 0400 i un 
import (IVA inclòs) de 3.129,84 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a 
l’aplicació pressupostària D/22701/13011 0400; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
109. –  (2019_RH_17) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Helena Gausí Justo 

(mat. 9100074) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior en 
Psicologia, amb destinació a l’EAL (Equip d’Assessorament Laboral), del Departament 
d’Atenció i Assessorament de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Psicologia - Serveis socials, codi 
22FA1BIBA19 i l’activitat privada per compte propi com a psicòloga. 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 
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Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
110. –  (50/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Tovar Mongay (mat. 

5100022) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb la 
categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació al Departament de 
Reclamacions de Multes i Infraccions de la Direcció de Relacions amb els Contribuents 
i Reclamacions de l’Institut Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball 
d’Administratiu (16FCXSCSC06), i una activitat privada per compte d’altri de monitor 
de basquetbol a la Fundació Champagnat (Champagnat). 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.  

 
111. –  (71/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisenda Mitjà González 

(mat. 78218) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de programa 
amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació al 
Departament d’Administració i Personal de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar 
Administrativa (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi de traducció i 
revisió de documentació de l’àmbit farmacèutic, i d’administració solidària de 
l’empresa PHARMALEXIC SL, de la qual és sòcia. 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.  

 
112. –  (101/2020) CONVOCAR 100 places de Caporal/a de la Guàrdia Urbana de 

l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs-oposició, en torn de promoció interna, 
i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la 
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Intranet de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE de la present resolució a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
113. –  (2/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Amanda Blanch Guillem 

(mat. 11100009) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant, amb la categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació al 
Departament de Gestió de Comunitats, Locals i Aparcaments de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on ocupa el lloc de treball d’Auxiliar 
administrativa, i l’activitat privada per compte propi com a Coordinadora General de 
Màster de Psicologia Forense i Criminal a l’Institut de Formació Continua – IL3, durant 
el curs 2019-2020. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de 
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
114. –  (102/2020) CONVOCAR 50 places de Sergent/a de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament 

de Barcelona, mitjançant concurs-oposició, en torn de promoció interna, i APROVAR 
les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la Intranet de 
l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
115. –  (1/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Mercè March 

Clarasó (mat. 11100045) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per substitució, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb 
destinació a la Direcció de Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni de l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball 
de Tècnica Superior en Dret (codi 22FA1BIBA15), i l’activitat privada per compte propi 
com a 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 
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 



CCM 5/20 Presidencia  26/107 
 

circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
116. –  (103/2020) CONVOCAR 25 places de Sotsinspector/a de la Guàrdia Urbana de 

l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs-oposició, en torn de promoció interna 
i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria. PUBLICAR al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la 
Intranet de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE de la present resolució a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
117. –  (1817/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria del Mar Dotú 

Guri, (mat. 8100022) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al 
Departament Jurídic de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnica Superior en Dret, i l’activitat privada per compte propi com a 
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.  

 
118. –  (119/2020) ESTRUCTURAR els òrgans de la Guàrdia Urbana, adscrita a la Gerència de 

Seguretat i Prevenció, amb les denominacions i funcions que es detallen als annexos. 
PUBLICAR la present resolució a la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE 
COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció.  

 
119. –  (1054/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó 

(mat. 77350) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
acumulació de tasques, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, 
amb destinació a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 
Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i 
l’ activitat privada per compte propi com a arquitecta. La dedicació professional total 
entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar com a arquitecta per compte 
propi i l’exercici de professora associada a temps parcial de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. La present 
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autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
120. –  (20000112 (0043/20)) MODIFICAR el punt 3 de la clàusula 11 del plec de clàusules 

administratives particulars del contracte 20000112 que té per objecte el servei de 
conceptualització dels projectes webs i Progressive Web Apps que determini la 
Direcció de Comunicació Digital de l’Ajuntament de Barcelona, en el sentit de canviar 
un dels membres del comitè d’experts. Així, on diu: “Xavier Barandiaran Irastorza, 
Doctor en Sociologia per la Universitat de Deusto.” Ha de dir: “Arnau Monterde 
Mateo, Director de Serveis d’Innovació Democràtica, de l’Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat”. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
121. –  (68/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Àngela Mena Also (mat. 

6072602) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant, amb 
la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al Departament 
de Serveis Jurídics de l’Institut de Cultura de Barcelona, desenvolupant les funcions 
pròpies d’un lloc de treball de Tècnica Superior en Dret (22FA1BIBA15), i l’activitat 
pública com a professora associada, a temps parcial de la Universitat de Barcelona, pel 
curs acadèmic 2019-2020, des del dia 15 de setembre de 2019 fins al 14 de setembre 
de 2020. La dedicació a la docència universitària i la de ponent serà a temps parcial i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
122. –  (37/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó (mat. 

77350) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per acumulació de 
tasques, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació 
a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Ciutat Vella, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i l’activitat 
pública com a professora associada a temps parcial de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2019-2020, des de l’1 de febrer de 2020 fins el 31 
de juliol de 2020. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La dedicació 
professional total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar de professora 
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associada a temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i l’exercici 
de l’activitat privada per compte propi com a arquitecta, no podrà superar la meitat 
de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. 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.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 12 de març de 2020 
 

123. –  (19001027L03-002 (0315/19)) MODIFICAR el contracte 19001027L03, que té per 
objecte la distribució d’elements de comunicació de la Direcció de Serveis Publicitaris i 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a l’empresa Taller de Cultura SL amb NIF 
B62436738, d’acord amb els informes i la conformitat del contractista que consten en 
l’expedient, en el sentit d’ampliar la seva vigència fins al 8 d’octubre de 2020, a fi de 
completar el reajustament d’anualitats aprovat per Resolució de la Gerent municipal 
de 30 de gener de 2020. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini de 15 dies 
des de la recepció de la notificació de la present resolució, comparegui a fi de 
formalitzar la modificació contractual a les oficines de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos. PUBLICAR aquesta modificació al Perfil de 
contractant. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
124. –  (19001027L02-002 (0315/19)) MODIFICAR el contracte 19001027L02, que té per 

objecte la distribució d’elements de comunicació als Districtes de Les Corts i Gràcia, 
adjudicat a l’empresa Fundació Privada Joia SL, amb NIF G08901019, d’acord amb els 
informes i la conformitat del contractista que consten en l’expedient, en el sentit 
d’ampliar la seva vigència fins el 8 d’octubre de 2020, a fi de completar el 
reajustament d’anualitats aprovat per Resolució de la Gerent municipal de 12 de 
desembre de 2019. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini de 15 dies des 
de la recepció de la notificació de la present resolució, comparegui a fi de formalitzar 
la modificació contractual a les oficines de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica 
de la Gerència de Recursos. PUBLICAR aquesta modificació al Perfil de contractant. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.  

 
125. –  (19001027L04-002 (0315/19)) MODIFICAR el contracte 19001027L04, que té per 

objecte la distribució d’elements de comunicació als Districtes de Nou Barris, Sant 
Andreu i l’Eixample, adjudicat a l’empresa Taller de Cultura SL amb NIF B62436738, 
d’acord amb els informes i la conformitat del contractista que consten en l’expedient, 
en el sentit d’ampliar la seva vigència fins al 8 d’octubre de 2020, a fi de completar el 
reajustament d’anualitats aprovat per Resolució de la Gerent municipal de 12 de 
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desembre de 2019. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini de 15 dies des 
de la recepció de la notificació de la present resolució, comparegui a fi de formalitzar 
la modificació contractual a les oficines de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica 
de la Gerència de Recursos. PUBLICAR aquesta modificació al perfil de contractant. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.  

 
126. –  (19001027L01-002 (0315/19)) MODIFICAR el contracte 19001027L01, que té per 

objecte la distribució d’elements de comunicació de la Gerència d’Ecologia Urbana i el 
Districte de Sants-Montjuïc, adjudicat a l’empresa Distpublic Servicios Publicidad SL 
amb NIF B60988078, d’acord amb els informes i la conformitat del contractista que 
consten en l’expedient, en el sentit d’ampliar la seva vigència fins al 8 d’octubre de 
2020, a fi de completar el reajustament d’anualitats aprovat per Resolució de la 
Gerent municipal de 12 de desembre de 2019. REQUERIR l’adjudicatari per tal que en 
el termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la present resolució 
comparegui a fi de formalitzar la modificació contractual a les oficines de la Direcció 
de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. PUBLICAR aquesta 
modificació al perfil de contractant. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
127. –  (19001027L05-002 (0315/19)) MODIFICAR el contracte 19001027L05, que té per 

objecte la distribució d’elements de comunicació als Districtes de Sant Martí, Ciutat 
Vella i Horta-Guinardó, adjudicat a l’empresa Fundació Privada Joia SL amb NIF 
G08901019, d’acord amb els informes i la conformitat del contractista que consten en 
l’expedient, en el sentit d’ampliar la seva vigència fins al 8 d’octubre de 2020, a fi de 
completar el reajustament d’anualitats aprovat per Resolució de la Gerent municipal 
en data 12 de desembre de 2019. REQUERIR l’adjudicatari per tal que en el termini de 
15 dies des de la recepció de la notificació de la present resolució comparegui a fi de 
formalitzar la modificació contractual a les oficines de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos. PUBLICAR aquesta modificació al perfil de 
contractant. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 19 de març de 2020 
 

128. –  (0002/15) PRORROGAR, per un període comprès des del 19.03.2020 fins el 
18.03.2022, el contracte número 14002306 que té per objecte la selecció de 
l’empresa encarregada de la gestió i administració dels dominis “.barcelona” i “.bcn”, 
titularitat de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR COMPTE d’aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció  

 
129. –  (2019/423) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alba Gimeno Martín 

(mat. 3005273), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució, amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM l’Argimon de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, 
on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat 
privada per compte d’altri a l’empresa CLUB ESPORTIU FABRA I COATS, com a 
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Monitora. 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.  

 
130. –  (971/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jaume Sastre Sastre (mat. 

77514) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa, amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al 
Departament d’Espai Urbà de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnic Superior d’Enginyeria (22FA1BIBA09), i una activitat privada 
per compte propi com a enginyer de camins. Per tal d’evitar possibles coincidències 
entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 
d’enginyeria, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. 
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
131. –  (140/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Júlia Miralles de 

Imperial Pujol entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessora de la Sisena Tinència d’Alcaldia, desenvolupant el lloc de treball 
d’Assessora 3 (codi de lloc: 26EEESNEV01), i l’activitat privada per compte propi de 
col·laboració en publicacions d’articles d’opinió i de divulgació. La dedicació 
professional total entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar de 
col·laboració en publicacions d’articles d’opinió i de divulgació i l’exercici de 
professora associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
que es tramita en l’expedient 141/2020, no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. 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 



CCM 5/20 Presidencia  31/107 
 

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.  

 
132. –  (141/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Júlia Miralles de 

Imperial Pujol entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessora de la Sisena Tinència d’Alcaldia, desenvolupant el lloc de treball 
d’Assessora 3 (codi de lloc: 26EEESNEV01), i l’activitat pública com a professora 
associada a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per al curs 
acadèmic 2019-2020 des del 01/03/2020 fins al 31/08/2020. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La dedicació professional total entre ambdues activitats, 
la que es proposa autoritzar de professora associada a temps parcial de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2019-2020, i l’exercici de l’activitat 
privada per compte propi de col·laboració en publicacions d’articles d’opinió i de 
divulgació que es tramita en l’expedient 140/2020, no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública atès l’article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. 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.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 26 de març de 2020 
 

133. –  (17005197-001) PRORROGAR per un període comprès des del 01.05.2020 fins al 
30.04.2022, el contracte 17005197 que té per objecte el servei de manteniment 
preventiu i reparació d’avaries i accidents de les motocicletes, els escúters i els 
vehicles especials de la Guàrdia Urbana de Barcelona, adjudicat a l’empresa 
COMERCIAL IMPALA SA, amb NIF A08115255, per un import total de 655.820,00 euros 
(IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de 
219.010,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 181.000,00 euros i 
import IVA de 38.010,00 amb tipus impositiu 21% a l’aplicació pressupostària 
D/21400/13211 0400. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte 
per un import de 327.910,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb 
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 
271.000,00 euros i import IVA de 56.910,00 amb tipus impositiu 21% a l’aplicació 
pressupostària D/21400/13211 0400, sotmès a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost posterior a l’actual. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
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l’esmentat contracte per un import de 108.900,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’exercici 2022 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: 
un import net de 90.000,00 euros i import IVA de 18.900,00 amb tipus impositiu 21% 
a l’aplicació pressupostària D/21400/13211 0400, sotmès a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de 2022. DONAR-NE compte a la Comissió de 
Presidencia, drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.  

 
134. –  (13/18) PRORROGAR per un període comprès des de l’01.04.2020 fins al 31.12.2020, 

el contracte 17005134-003 que té per objecte la gestió integral a l’edifici de 
l’Ajuntament de Barcelona situat al carrer Calàbria, 66-78, que acull diverses 
dependències municipals i altres entitats o organismes del sector públic de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació sostenible, adjudicat a 
l’empresa UTE Calabria Gestió Integral, amb NIF U67150912, per un import total de 
366.802,88 euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en 
l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un 
import de 366.802,88 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la 
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 303.142,88 
euros i import IVA de 63.660,00 amb tipus impositiu 21% a l’aplicació pressupostària 
D/22610/93314 0705; DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, participació, Seguretat i Prevenció.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 2 d’abril de 2020 
 

135. –  (215/20) APROVAR l’adhesió a l’Acord marc dels Serveis de Vigilància I Seguretat (Ccs 
2017 4) de la Generalitat de Catalunya, en atenció a la petició efectuada per la 
Direcció de Logística i Manteniment de la Gerència de Recursos. DONAR COMPTE 
d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 9 d’abril de 2020 
 

136. –  (918/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Victor Sans Garcia (mat. 
25298) 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 
Llevant 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 81 hores en 
l’any 2019. 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 
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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.  

 
137. –  (2019/340) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Mercè Lafarga Farrera 

(mat. 3001863) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Educadora d’Escola Bressol, desenvolupant el lloc de treball 
de Directora de l’Escola Bressol Municipal Can Caralleu de l’Institut Municipal 
d’Educació (21FA2CCCD01), i l’activitat pública com a Professora Associada a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, per al curs acadèmic 2019-2020 des del 
1/09/2019 fins al 31/08/2020. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i per durada determinada, 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.  

 
138. –  (877/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Escapa Solanas 

(mat. 77772) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessora de la Regidoria d’Infància, Joventut, Persones Grans i Diversitat Funcional, 
desenvolupant el lloc de treball d’Assessora 5 (24EEESNEV01), i l’activitat pública com 
a professora associada a temps parcial de la Universitat de Barcelona (UB), per al curs 
acadèmic 2019-2020 des del 15/09/2019 fins al 14/09/2020. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
139. –  (1006/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto García Miguel 

(mat. 76714) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb 
la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a la Direcció de 
Serveis d’Inspecció de la Gerència d’Urbanisme, on ocupa el lloc de treball d’Inspector 
(18FCXSCSC02), i l’ activitat privada per compte propi d’escriptura creativa i obres de 
ficció per encàrrec. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
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contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal 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.  

 
140. –  (1009/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Nuria Fernández 

García (mat. 76852) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per 
vacant amb la categoria professional de Gestora d’Administració General, amb 
destinació a la Direcció d’Alcaldia, on ocupa el lloc de treball de Gestora 
d’Administració General (20FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi 
d’avaluació i assesorament de projectes en l’àmbit de la comunicació. 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.  

 
141. –  (08/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antoni Fernández Pérez 

(mat. 5100080) entre la seva activitat municipal com a Gerent de l’Institut Municipal 
d’Hisenda d’aquest Ajuntament, amb el codi de lloc 30CA1CNCD13, i l’activitat pública 
com a professor associat a temps parcial de la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona, per al curs acadèmic 2019-20 des del 15/09/2019 fins al 14/09/2020. La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se 
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE 
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
142. –  (23/2020) MODIFICAR les bases del procés de 282 places d’agent de la Guàrdia 

Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure, aprovades en 
Comissió de Govern de 30 de gener de 2020 i publicades en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 8067 de 19 de febrer de 2020, en el sentit que 
seguidament es relaciona: Primer. La base 3.1.g, on diu: “Posseir el permís de conduir 
de la classe B.” Ha de dir: “Posseir el permís de conduir de la classe B sense la limitació 
que comporta el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics.”; Segon. 
La base 3.1.h, primer paràgraf on diu: “Posseir el permís de conduir vehicles de la 
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classe A2. La presentació d’aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el 
darrer dia del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC),d’acord amb l’article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.” Ha de dir: 
“Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2 sense la limitació que comporta 
el codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics”. La presentació 
d’aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs 
selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC),d’acord amb l’article 
13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, 
promoció i mobilitat de les policies locals.”; Tercer. La base 7.1.3, primer paràgraf, on 
diu: “Les persones aspirants podran realitzar, amb caràcter voluntari i no eliminatori, 
una prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa del Marc 
europeu comú de referència per a les llengües (MECR), que els permetrà millorar fins 
a 5 punts la nota final de l’oposició. Aquest tipus de prova no donarà lloc a cap 
certificació oficial.” Ha de dir: “Aquesta prova es qualificarà fins a 5 punts. Les 
persones aspirants podran realitzar, amb caràcter voluntari i no eliminatori, una prova 
de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa del Marc europeu 
comú de referència per a les llengües (MECR). Aquest tipus de prova no donarà lloc a 
cap certificació oficial.”; PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
web de l’Ajuntament de Barcelona; DONAR COMPTE de la present resolució a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
143. –  (09/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada al Sr. Rafael de Olañeta de 

Fernández-Grande (mat. 5061066) entre la seva activitat municipal com a Director 
d’Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda, amb el codi de lloc 
28FA1CLCD01, amb la categoria professional de Tècnic d’Administració General, i 
l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2019-20 des del 15/09/2019 fins al 
14/09/2020. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 16 d’abril de 2020 
 

144. –  (2020/135) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Zaira Molina Martínez 
(mat. 3100219), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució 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 d’Educadora d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat 
privada per compte d’altri a l’empresa Espasa Calpe S.A., com a Dependenta, fins al 
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30/06/2020. 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.  

 
145. –  (941/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Gracia Bafalluy 

(mat. 75983) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació al 
Departament de Salut de la Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió 
(22FA1BIBA07), i l’activitat docent com a professora col·laboradora a temps parcial de 
la Facultat d’Educació de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), per al curs 
acadèmic 2019-2020. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
146. –  (113/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lourdes Sancho 

Nogué (mat. 77004) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a la 
Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 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 
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variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
147. –  (2020/136) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Tania Barragán Prieto 

(mat. 3100607), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
substitució amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM la Verneda de Sant Martí de l’Institut Municipal d’Educació 
d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball d’Educadora d’Escola Bressol 
(21FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte d’altri a l’empresa Infomed Servicios 
Informaticos S.L., com a Tècnica Suport. 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.  

 
148. –  (955/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Rosell 

Martí (mat. 75559) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el 
càrrec d’Assessora, amb destinació al Grup Polític Municipal Junts per Catalunya, 
desenvolupant el lloc de treball d’Assessora 5 (24EEESNEV01), i l’activitat privada per 
compte propi com a 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 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.  

 
149. –  (2020/108) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pablo Garrido Cuesta 

(mat. 3100478), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de substitució 
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amb la categoria professional de d’Educador d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM 
Marina de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de 
treball d’Educador d’Escola Bressol (21FA2BIBA01), i l’activitat privada per compte 
d’altri a l’empresa Eurolineas Maritimas S.A., com a operari de transport de 
mercaderies. 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. 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.  

 
150. –  (2020/109) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Esther Vila Alonso 

(mat. 3002187) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina de 
programa amb la categoria professional de Professor de Música, amb destinació a 
l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu de l’Institut Municipal d’Educació 
d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Professora de Música 
(24FA1BIBA01), i l’activitat pública com a Professora de Música a l’Escola Municipal de 
Música Blai Net de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 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, 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.  

 
151. –  (19/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Donat Veiga (mat. 

38710) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Gerència de 
Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i 
l’activitat privada per compte d’altri com a professora de ioga a l’empresa Fundació 
Claror-Poliesportiu del Marítim, fins al 30/06/2020. La dedicació professional privada 
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
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perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
152. –  (112/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Isabel Rodrígo 

Fernández (mat. 77472) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina 
per substitució amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació 
a la OAC del Districte d’Horta-Guinardó de la Gerència d’Àrea d’Agenda 2030, 
Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports, on ocupa el lloc de treball 
d’Informadora - Tramitadora (16FCXSCSC03), i l’activitat privada per compte d’altri de 
tasques comptables i administració de la Comunitat de Propietaris del Centre 
Comercial Llobregat. 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.  

 
153. –  (18/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Da Pena Gómez 

(mat. 74617) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació al Departament de 
Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Nou Barris, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnica Especialista Jurídica (24FA1SCJU01), i l’activitat privada per compte propi 
d’assessorament legal en matèria urbanística i immobiliària, i com administradora 
única de l’empresa Espai Jv9 Serveis Urbanístics S.L.P, de la qual és sòcia. No podrà 
ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, ni a través de l’empresa Espai Jv9 
Serveis Urbanístics S.L.P, 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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154. –  (1002/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Manuel Devesa Pereiro 
(mat. 75508) entre la seva activitat municipal com a personal laboral estructural 
temporal amb la categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació a 
l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball 
de Tècnic Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i l’activitat privada per compte propi 
d’àrbitre de futbol col·legiat a la Federació Catalana de Futbol. 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.  

 
155. –  (968/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Natalia Gimeno 

Martínez (mat. 77519) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Gestora Administració General, amb 
destinació al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Gestora d’Administració General 
(20FA2BIBA01), i l’activitat privada exercint el càrrec de presidenta de l’Associació 
Cultural Tazumal Catalunya – Centreamèrica. La dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública 
i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
156. –  (956/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Barbarà Mir (mat. 

77856) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec 
d’Assessora de la Primera Tinència d’Alcaldia, desenvolupant el lloc de treball 
d’Assessora 4 i amb codi de lloc (26EEESNEV05), i l’activitat pública com a professora 
associada a temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) pel curs 
acadèmic 2019-2020 des de l’01/09/2019 fins al 31/08/2020. La dedicació a la 
docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
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Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
157. –  (154/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Llovera Pérez 

(mat. 78255) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació 
de tasques amb la categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional de la Gerència d’Àrea 
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball 
d’Auxiliar Administratiu (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte propi de 
disseny gràfic i fotografia. 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.  

 
158. –  (0036/17; 16006421-002) PRORROGAR per un període comprès des del 23.04.2020 

fins el 22.04.2021, el contracte 16006421-002 que té per objecte la contractació dels 
serveis d’atenció i informació a la ciutadania a l’Oficina Multiservei d’Atenció 
Ciutadana (OMAC) i a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de l’Ajuntament de 
Barcelona), adjudicat a l’empresa Majorel Tria SLU, amb NIF B83919506, per un 
import total de 2.407.779,00 euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i 
documentació que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l’esmentat contracte per un import de 601.944,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: 
un import net de 497.475,00 euros i import IVA de 104.469,75 amb tipus impositiu 
21% a l’aplicació pressupostària D/22719/92511 0300, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l’esmentat contracte per un import de 1.805.834,25 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: 
un import net de 1.492.425,00 euros i import IVA de 313.409,25 amb tipus impositiu 
21% a l’aplicació pressupostària D/22719/92511 0300. DONAR COMPTE d’aquest 
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 23 d’abril de 2020 
 

159. –  (1048/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albano Rabassa 
Domínguez (mat. 71006) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de Tècnic Mitjà de l’SPEIS (codi lloc: 24FAXCCPE01), i 
adscrit a la Unitat de Recolzament Tècnic de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i 
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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 107 hores en l’any 2019. 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.  

 
160. –  (1049/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Guillem Larrubia Torres 

(mat. 71002) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic Mitjà de l’SPEIS (codi lloc: 24FAXCCPE01), i adscrit a 
la Unitat de Procediments i Planificació 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 100 hores en l’any 2019. 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.  

 
161. –  (1051/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Maestre Besonias 

(mat. 27332) 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 Llevant 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 90 
hores en l’any 2019. Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 
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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.  

 
162. –  (1052/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Germán Moreno Pozo 

(mat. 22156) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Sotsoficial SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit al Parc de 
Bombers de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una 
dedicació de 150 hores en l’any 2019. 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.  

 
163. –  (1053/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Raul Espinosa Izquierdo 

(mat. 24669) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de 
Bombers de Llevant 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 130 
hores en l’any 2019. 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 
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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.  

 
164. –  (1055/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pau Herrero Carenys 

(mat. 25499) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de 
Bombers de Sant Andreu de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública 
com a professor a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una 
dedicació de 126 hores en l’any 2019. 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.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 30 d’abril de 2020 
 

165. –  (1047/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Luís Salguero Rodríguez 
(mat. 77504) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa 
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de 
treball de Tècnic Superior en Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per 
compte propi d’arquitecte. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat 
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, 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 
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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.  

 
Acords de la Comissió de Govern de 7 de maig de 2020 
 

166. –  (978/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Fidel González Pérez (mat. 
77761) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí de programa amb la 
categoria professional de Gestor d’Administració General, amb destinació a la Direcció 
de Serveis de Democràcia Activa de la Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat, on ocupa el lloc de treball de Gestor d’Administració General 
(20FA2BIBA01), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs acadèmic 2019-2020, des de 
l’01/02/2020 fins el 31/07/2020. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.  

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 

 
1. –  Transició Digital i Teletreball a l’Ajuntament de Barcelona durant la crisi de la Covid-

19.  
 

La Sra. BONET vol començar la intervenció amb el que és imprescindible, que és un 
agraïment a tota la feina realitzada pel personal municipal durant aquests dos mesos, 
que s’han fet llargs. Considera que ha estat una situació terrible i no tan sols inèdita, 
sobrevinguda i excepcional, però el conjunt dels treballadors i treballadores 
municipals han respost amb implicació, disponibilitat i eficàcia. 
Per garantir que el personal municipal pogués continuar fent les seves tasques, 
comenta que l’ajuntament va posar en marxa des del primer moment una estratègia 
per, d’una banda, garantir la prestació dels serveis essencials, vetllant perquè els 
professionals disposessin d’eines de treball i sobretot de teletreball, atesa la situació, 
creant i dissenyant les eines i els protocols necessaris per donar continuïtat a la 
prestació de serveis, reforçant l’atenció ciutadana a través de l’Oficina Virtual de 
Tràmits, el telèfon gratuït 010 i les xarxes socials i, finalment, donant continuïtat als 
altres serveis públics no essencials que també presta l’ajuntament. 
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Apunta que per aconseguir-ho ha estat imprescindible i fonamental el paper que ha 
tingut l’Institut Municipal d’Informàtica, que es va marcar 10 objectius estratègics que 
fessin possible aquesta adaptació, que era imprescindible que es fes en un termini 
molt curt de temps. Entre els objectius destaquen les actuacions habilitadores del 
teletreball a través de les xarxes Pulse, POVI i Get Access, les tres eines principals que 
s’han fet servir, gràcies a les quals s’ha arribat a les 6.000 connexions diàries de 
treballadors municipals. Indica que tot això s’ha fet tenint en compte que, a més a 
més, òbviament el 100% dels treballadors municipals han disposat del correu 
electrònic i l’accés a la intranet municipal. Diu que totes aquestes eines permeten 
accedir a les aplicacions corporatives de l’ajuntament. 
Tot seguit, parla en concret de la plataforma Pulse, que ha passat de tenir una 
capacitat de 200 connexions, que és el que tenia just abans de la pandèmia, a 
2.500 una setmana després d’haver començat la crisi. A continuació, explica que la 
plataforma POVI, d’accés només des d’ordinadors no corporatius, va passar d’una 
capacitat inicial de 1.000 connexions a 3.000. Afegeix que la solució Get Access s’ha 
incrementat dels 300 fins als 1.000 usuaris. 
A continuació, indica que el nombre d’usuaris únics que s’han connectat diàriament a 
través de la plataforma Pulse s’ha situat en uns 3.500 de mitjana en un dia laborable i 
al voltant d’un miler en cap de setmana. Diu que no se’ls escapa que la tasca i la feina 
ha estat pràcticament la mateixa independentment del dia de la setmana. Comenta 
que a través de POVI han estat entre 1.400 i 1.800 diaris i a través de Get Access entre 
500 i 700 connexions diàries. 
Informa que, per tal de facilitar que els treballadors poguessin utilitzar les noves eines 
de forma fàcil, l’Institut Municipal d’Informàtica ha elaborat guies d’accés que s’han 
fet arribar per correu electrònic a cada usuari i s’han acompanyat també d’un servei 
d’ajuda telefònica de què molts han pogut gaudir. 
Tot seguit, afegeix que s’ha incrementat notablement el nombre de portàtils de 
l’ajuntament, concretament 573 nous portàtils, durant unes setmanes en què no era 
justament fàcil aconseguir material d’aquesta tipologia perquè hi havia una gran 
demanda. Exposa que actualment disposen de 1.785 ordinadors portàtils per facilitar 
el treball a distància a les persones que les direccions de serveis han considerat que 
més els necessitaven per donar justament continuïtat a la prestació de serveis. 
Diu que totes aquestes mesures han permès donar eines per treballar a distància a 
9.741 usuaris de l’ajuntament, que són justament els usuaris de l’ajuntament i 
d’empreses municipals que fan servir una estació de treball informàtica en el seu lloc 
de treball habitual. 
Manifesta que, per possibilitar el treball a distància, també s’han desenvolupat una 
sèrie de canvis en el funcionament dels sistemes d’informació corporatius i s’han 
afegit eines específiques que milloressin la coordinació entre les diverses àrees. Entre 
elles, cal destacar una eina que tots han utilitzat, el Webex, per fer videoconferències; 
el programari HumHub, per facilitar el treball en equip amb documents i tasques 
compartides, i també el que estan fent servir per a aquesta Comissió, el Localret 
Meet, que permet la retransmissió de plenaris utilitzant la plataforma YouTube i que 
ha permès cobrir un ampli nombre d’actes que tenen molts usuaris. 
Comenta que aquestes eines han permès dur a terme més d’un centenar de reunions 
diàries, que s’han anat incrementant des del 16 de març, i fins i tot realitzar els 
plenaris dels deu districtes i les reunions de plenari i comissions com la sessió actual. 
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Insisteix que, gràcies a aquestes eines, tots els equips de l’ajuntament en totes les 
direccions de serveis han pogut continuar reunint-se per dur a terme les seves 
funcions i seguir duent a terme la seva feina, de manera que l’ajuntament no ha estat 
aturat, sinó, al contrari, plenament operatiu. 
Indica que en l’informe es poden consultar les actuacions principals que s’han dut a 
terme des de cada una de les gerències i que també va acompanyat de l’enquesta de 
satisfacció que ha pogut realitzar l’IMI entre els treballadors municipals, que valoren 
molt positivament el funcionament de les diverses eines. 
Finalment, només vol fer notar que tota aquesta experiència els ha de permetre 
pensar com es pot treballar d’una altra manera a partir d’ara, ja que el que han fet fins 
ara no ha estat fruit d’un treball que s’hagi pogut fer amb el temps necessari, sinó que 
ha estat una estratègia que han hagut de crear d’un dia per l’altre justament per la 
magnitud de la crisi actual. Pensa que cal aprofitar aquestes lliçons que han pogut 
treure d’aquesta experiència per poder treballar amb més antelació, amb més 
anticipació i amb millors eines de cara al futur. 
 
El Sr. CORONAS agraeix l’informe, però anuncia que començarà amb una crítica: que 
realment el Govern ho ven com si fos una proposta nova o innovadora, quan en 
realitat el que han fet és un pegat a correcuita per culpa de la manca d’inversió en 
equips informàtics, en programari i en llicències, històrica d’aquest ajuntament, a més 
de la manca de formació en una nova cultura organitzativa que implica el teletreball. 
Com a titular, manifesta que l’ajuntament de la capital del Mobile World Congress ha 
demostrat que no estava a l’altura per ser una organització institucional del segle XXI. 
Constata que s’ha fet un informe quantitatiu, amb dades, però poc qualitatiu, 
sobretot quan es parla de condicions laborals i mitjans. Indica que molts treballadors 
de l’ajuntament ho han fet amb mitjans propis i amb consum de dades i Internet 
propis. 
Pel que fa al tema de la salut laboral, considera que no s’ha cuidat prou. Diu que 
treballar des de casa no és teletreballar, ja que es necessiten els espais adequats, les 
cadires adequades, les taules adequades i unes instruccions adequades per poder-ho 
fer amb un bon nivell de qualitat en relació amb la salut laboral. Afegeix que els 
servidors municipals tampoc no estaven gaire preparats per assumir la càrrega actual. 
Reconeix que s’ha fet feina en aquest sentit, tot i que encara queden molts deutes de 
futur. 
Quant a la seguretat, que és un dels grans reptes del teletreball, es queixa que no els 
han facilitat dades d’incidents; no sap si és que n’hi ha hagut o no, però diu que seria 
interessant tenir aquesta dada també. 
Manifesta que cal pensar el teletreball no tan sols pel que fa als treballadors de 
l’ajuntament, sinó també pensant en la ciutadania per a tot el que són tràmits 
telemàtics, de manera que es pensin en clau de ciutadania i no en clau 
d’administració, que és el llenguatge que els usuaris es troben quan accedeixen a 
aquest tipus de serveis. 
Sobre el resultat de l’enquesta, considera que indica que és molt millorable. Diu que 
qualsevol empresa de l’àmbit privat, davant d’uns resultats que van entre un 3 i un 4 
sobre 5 estaria treballant en la millora dels sistemes i, a més, ho faria comptant amb 
el personal municipal. 
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Sent objectiu, el Grup d’ERC dona un aprovat tenint en compte el temps amb què s’ha 
preparat tot el tema del teletreball, però un suspens clamorós perquè s’ha arribat fins 
aquí amb una sabata i una espardenya.  
En resum, considera que s’ha fet a correcuita el que fa anys que l’ajuntament hauria 
d’haver estat fent de manera sistemàtica, que s’ha notat una certa improvisació i 
manca de planificació i que és el resultat habitual quan les coses que són urgents 
passen per davant del que és important. Però també ho vol enfocar com una 
oportunitat de futur, i per això el Grup d’ERC presenta una proposició d’acord en 
aquesta sessió en aquest sentit, ja que creu que cal fer un esforç i que és una 
oportunitat per millorar l’eficiència de l’ajuntament i també per millorar la conciliació 
personal i familiar si es fan bé les coses. 
 
La Sra. VILA aprofita l’informe que presenta el Govern per agrair tot el compromís i la 
feina feta per part dels treballadors de l’Ajuntament de Barcelona i totes les empreses 
i instituts vinculats. Considera que la situació els ha posat a prova i els ha obligat a 
treballar des de casa. Creu que en general tothom ha estat a l’altura de les 
circumstàncies i s’hi ha adaptat com bonament ha pogut. Vol fer una referència 
especial als treballadors de l’IMI, que segurament sense ells no haurien pogut seguir 
funcionant i tirant endavant la seva feina. Per tant, els vol fer un reconeixement i un 
agraïment molt sentits. 
Així mateix, agraeix aquest informe, que explica què ha fet el govern. De totes 
maneres, pensa que el més rellevant, més enllà d’agrair que el Govern municipal passi 
una anàlisi de com han anat funcionant, és parlar del futur. Pensa que segurament els 
falta formació, equipar-se millor, millorar els sistemes i abordar tota la qüestió de la 
salut laboral, perquè és una nova manera de treballar, de manera que és una nova 
cultura i cal interioritzar-la en cada treballador, però també en tota l’organització. Diu 
que està clar que la tècnica existeix i que el que cal és lideratge polític. 
Comenta que les crisis com l’actual han posat a prova la societat, el sistema i 
l’organització. Constata que, en general, s’aprova perquè hi ha el compromís per part 
de tothom que l’Ajuntament de Barcelona ha de funcionar i ha d’estar al servei de la 
ciutadania, però pensa que cal anar més enllà. 
Indica que aquest ha estat el cas del teletreball, en què s’ha posat a prova 
l’ajuntament com a organització en aquesta matèria. Diu que ara hi ha el repte de, si 
s’ha consolidar el teletreball com a part de la cultura d’aquesta organització, cal fer-ho 
bé perquè l’ajuntament ha de ser exemple per a altres organitzacions i per a les 
empreses. Constata que el teletreball ajuda a ser més eficient, també d’alguna 
manera a flexibilitzar la mobilitat de les ciutats, permet planificar diferent la mobilitat 
a la ciutat i també afavoreix la conciliació perquè evita desplaçaments i un pot 
dedicar-se més a un mateix o als seus. 
Ara bé, indica que hi ha un debat perquè el teletreball tal com s’ha plantejat ara, amb 
tasques de cura per part dels treballadors de l’ajuntament, és complicat i s’ha posat 
de manifest la doble jornada de treball. Per tant, creu que totes les mesures de 
teletreball que s’impulsin han d’anar lligades també a polítiques de conciliació i s’ha 
de reforçar l’aproximació a les cures com a administració i com a societat perquè no hi 
hagi una sobrecàrrega per a les persones treballadores, que acabaran d’una manera o 
altra treballant des de casa. 
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El Sr. SIERRA dona les gràcies a tots els treballadors de l’ajuntament, al personal 
essencial i al no essencial, i en particular als treballadors de l’IMI. Indica que durant 
tot el temps des de l’inici de la pandèmia han estat un exemple de sacrifici, 
d’abnegació i de professionalitat, a més amb una alta capacitat pedagògica, com a 
mínim en el seu cas. 
En tot cas, pensa que el Govern arriba tard i destaca que durant la crisi han estat 
reaccionant de manera molt reactiva. Considera que el Govern municipal arriba tard 
perquè ni tan sols va saber de què estaven tractant. Recorda que van haver de ser els 
grups de l’oposició els que novament es van haver de conjurar, fer un escrit i protegir 
la salut dels treballadors de l’ajuntament i de les seves pròpies famílies. 
Comenta que en els primers llocs on va entrar el virus a Barcelona va ser al mateix 
ajuntament, en l’estructura gerencial. Recorda que el Govern municipal es va posar en 
quarantena i es van aïllar ells mateixos, unes 70 persones de l’estructura gerencial i 
del Govern municipal, però que va ser la mateixa oposició la que va haver de vetllar 
per la salut dels treballadors que estan en els diferents grups municipals i per la salut 
de la resta de treballadors. Assenyala que van haver de fer un escrit per salvaguardar 
la seva salut. Apunta que van arribar a preguntar al Govern per les senyores de la 
neteja, perquè els despatxos estaven tancats i volien saber si les senyores de la neteja 
havien de continuar anant a netejar uns despatxos tancats. Recorda que la resposta 
del Govern municipal va ser que l’OMS recomanava fer desinfeccions, tot i que, d’altra 
banda, el Govern no les fa a la ciutat. Destaca que van ser ells els que van haver de 
defensar els drets dels treballadors de l’ajuntament i el concepte de teletreball. 
Considera que el concepte de teletreball no és el que s’està imposant a l’Ajuntament 
de Barcelona, ja que el que es fa actualment és treballar des de casa. Diu que hi ha 
molt personal de l’ajuntament que està desbordat, fatigat i que treballen més que 
abans. Pensa que el teletreball ha d’anar amb altres conceptes com el de la conciliació 
laboral, la disponibilitat horària, i ha de ser més una feina per objectius que per una 
franja horària determinada. 
Centrant-se en el fons, però, el Grup de Cs sí creu que s’ha fet una feina digna de ser 
elogiada, perquè en el que són les noves tecnologies i les relacions amb 
l’Administració i cada un dels membres del consistori han pogut fer la seva feina des 
de casa amb normalitat. 
 
El Sr. BOU constata que, a partir del Reial decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es 
va decretar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, el teletreball s’ha convertit en una realitat, o més aviat en 
una necessitat. 
Comenta que les mesures de confinament han conduït al fet que gairebé tots puguin 
treballar des de casa, deixant al marge els serveis sanitaris o altres oficis i professions, 
fet que els ha permès complir amb les funcions de servidor públic. 
Manifesta que la pandèmia passarà en el temps –això espera–, però que l’experiència 
generada amb el teletreball en equips virtuals i amb tots els mitjans digitals a l’abast 
marcarà una nova forma de gestió i col·laboració en l’àmbit de les relacions laborals. 
Tal com reconeix l’informe presentat pel Govern municipal, indica que a l’inici de la 
crisi el teletreball tenia una implementació en l’ajuntament baixa, molt baixa, però 
reconeix que, a mesura que han anat passant les setmanes i fruit de la conjuntura 
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ocasionada per la crisi sanitària, s’ha incrementat de manera significativa en les 
diverses àrees de l’ajuntament. 
Des del Grup del PP, vol agrair la presentació d’aquest informe, que ofereix les dades 
reals de l’esforç que ha fet l’ajuntament per implementar els instruments que 
permeten reforçar el teletreball, i molt en particular l’esforç de tot l’equip informàtic, 
que ha intentat atendre totes les demandes en el menor temps possible. Exposa que 
els accessos diaris a les plataformes Pulse o Povi, així com la solució Get Access, han 
evidenciat l’increment de la presència del teletreball a l’ajuntament, com també el 
subministrament de portàtils a les diferents àrees, ja que s’han atès en l’estat 
d’alarma un total de 573 peticions de portàtils. 
Tanmateix, demana que s’incrementin en aquelles àrees que menys han rebut, com 
ara l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut d’Educació de Barcelona i l’Àrea de 
Cultura i Educació. També li agradaria saber el cost que han suposat totes aquestes 
mesures en l’ajuntament. 
El Grup del PP donarà suport a aquesta transició digital que ja havia començat 
l’Ajuntament de Barcelona perquè es realitzi amb totes les garanties, i sempre en 
benefici del funcionament del servei públic i de la conciliació laboral, i sobretot el 
millor ús del temps. 
 
El Sr. VALLS vol agrair la presentació d’aquest informe i donar les gràcies a tots els 
treballadors, que han ajudat molt durant aquestes setmanes. 
En primer lloc, comenta que, malgrat el títol de l’informe, referit al procés de la 
transició, essencialment detalla les actuacions que s’han dut a terme en compliment 
de l’estratègia de resposta amb tecnologies de la informació i la comunicació de 
l’ajuntament a la crisi del COVID-19. Constata que és un informe merament descriptiu. 
Tot seguit, anuncia que vol fer dues crítiques per mirar de ser constructiu. Malgrat el 
seu títol, considera que l’informe no aporta prou informació sobre l’estat actual del 
procés de canvi que cal endegar per a la nova organització del treball. Més enllà de dir 
que caldrà una adequació de la normativa en matèria de recursos humans, no hi ha 
informació del procés de valoració dels llocs de treball que l’ajuntament té encara 
pendent de finalitzar per poder disposar d’una relació de llocs de treball definitiva. Es 
queixa que tampoc no es fa esment del necessari procés de capacitació del personal. 
A continuació, indica, com a segona crítica, que l’informe no està actualitzat ni recull 
la necessària informació que cal donar al personal de l’ajuntament. Des de l’adopció 
gairebé un mes enrere del Decret d’alcaldia del 24 d’abril sobre mesures addicionals 
de prevenció, protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant 
la pròrroga de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, diu que s’està 
lliurant de manera dispersa i confusa, a parer seu, informació sobre el restabliment 
presencial dels serveis, donant pautes sobre el teletreball sense saber a quin personal 
afecta i en quines condicions. Comenta que n’és un exemple la instrucció de la gerent 
municipal del 15 de maig relativa al treball a distància, que s’ha publicat sense adoptar 
els plans de restabliment dels serveis que, segons el decret, ha d’activar el Comitè de 
Coordinació. Creu que es poden millorar molt les coses i que hi ha molta feina 
pendent. 
 
La Sra. BONET agraeix les observacions i els agraïments que han fet a tots els 
treballadors i treballadores, però recorda que aquest és un informe sobre eines de 
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teletreball. A més, està molt d’acord amb moltes de les coses que s’han dit si es va 
més enllà del que són les eines. 
En tot cas, anuncia que hi haurà altres iniciatives, com deia el mateix Jordi Coronas, en 
una iniciativa que ha presentat el Grup d’ERC per valorar l’altra dimensió que va més 
enllà de la de les eines. 
Finalment, vol reiterar la capacitat de reacció en temps rècord de l’Institut Municipal 
d’Informàtica pel que fa a les eines. Si no hi hagués hagut les bases que hi havia pel 
que fa a recursos i equips, creu que hauria estat impossible aquesta capacitat de 
reacció en dues setmanes com s’ha fet. Per tant, està d’acord que cal millorar i 
apostar, de manera que indica que aquesta és l’aposta que vol fer aquest Govern per 
incrementar la inversió en aquesta àrea per poder treballar, ara sí, més 
anticipadament. 

 
ES DONA PER TRACTAT 
 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 

2. –  (M1923/842) Que comparegui la persona responsable del Govern Municipal de 
Barcelona Televisió per tal d’explicar quina valoració fa de la situació de Betevé i 
quines mesures tenen previstes per redreçar la situació d’aquest mitjà públic de la 
nostra ciutat.  

 
La Sra. BALLARÍN exposa que Betevé és la televisió de la ciutat de Barcelona, un servei 
públic local del que tots se senten molt orgullosos. Explica que Betevé va néixer el 
1984 i que primer eren televisions de districte; el 1989 van començar a emetre 
conjuntament les 10 televisions de districte, i l’any 1993 l’ajuntament va assumir la 
gestió de Barcelona Televisió. 
Apunta que des del 1996 fins a l’actualitat la gestió de Betevé ha estat assignada a 
l’empresa municipal ICB, que és qui fa la gestió d’aquest servei públic. Comenta que 
ICB actua com a societat a través del Consell d’Administració i del seu Consell de 
Direcció. Així mateix, compta amb un reglament que es va aprovar el 2008 i que regeix 
el seu funcionament, establint la seva missió com a servei públic, i un consell 
d’administració escollit per 2/3 del Plenari municipal, que han de ser persones no 
regidors ni càrrecs, però proposats pels grups municipals. També compta amb un 
consell consultiu i assessor de Betevé, que s’integra dins del Consell de Ciutat i que ha 
d’informar favorablement sobre la proposta d’aquest Consell d’Administració, i 
també, d’acord amb el reglament, compta amb la direcció del servei públic de Betevé. 
Comenta que el seu funcionament i també el seu finançament, que és fonamental, es 
regeix per un contracte programa que es recull en el reglament de funcionament, 
però s’adequa al que és el marc general de la Llei 22/2005, de comunicació 
audiovisual de Catalunya, que estableix l’obligatorietat d’aprovar el contracte 
programa com a forma de garantir la gestió directa i quotidiana respecte dels òrgans 
de govern. Afegeix que aquest contracte programa, a més, ha de proveir els fons 
necessaris. 
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Feta aquesta introducció, vol assenyalar que la situació d’ICB és coneguda per tots els 
grups, ja que tots els grups voten i revisen els comptes anuals i tenen informació dels 
membres del Consell d’Administració sobre com està aquesta societat en aquests 
moments. 
Per dir-ho de manera resumida, anuncia que assenyalarà 5 ítems que creu que 
descriuen el que en aquests moments és la situació de Barcelona Televisió. 
En primer lloc, indica que el contracte programa va concloure el 31 de desembre de 
2017. Comenta que el 2019 ICB va tancar amb un desequilibri patrimonial per pèrdues 
de 7,7 milions d’euros. Encara que el contracte programa estava conclòs des del 31 de 
desembre de 2017, fins al dia 29 de març de 2020, és a dir, fins 2 anys i mig després, el 
Consell d’Administració no va elevar cap proposta de nou contracte programa. A 
partir del dia 29 de març hi ha una proposta que cal treballar i acordar si s’escau entre 
l’ajuntament i ICB. 
Apunta que el contracte de direcció del director actual de Betevé finalitza al maig-juny 
de 2020, i al mateix temps, un mes després, ho fa el mandat de part de l’actual Consell 
d’Administració. 
Finalment, com a dada que tots coneixen, manifesta que el pressupost que va aprovar 
el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 20 de gener aprova una partida de 
17,5 milions d’euros per al finançament durant l’any 2020 de Barcelona Televisió. 
Per tant, amb aquestes premisses, tenint aquests 17,5 milions d’euros pressupostats, 
comenta que el Govern municipal, com a encarregat d’aplicar aquest pressupost 
aprovat pel Plenari municipal, està treballant en els darrers mesos en la següent línia. 
En primer lloc, el 5 de març es va demanar a ICB una proposta de contracte programa 
per als anys 2020-2023 que s’ajustés a l’import que va ser aprovat pel Plenari en el 
pressupost de l’exercici 2020, en què l’objectiu era poder realitzar l’aportació 
necessària per restablir l’equilibri patrimonial d’ICB. El dia 29 de març es va rebre per 
part d’ICB la proposta de contracte programa 2020-2023, en què s’ajustava a les 
aportacions aprovades pel Plenari en el pressupost de l’exercici 2020, tal com se’ls 
havia demanat. 
Indica que el Govern municipal va comunicar que es procediria durant les properes 
setmanes a fer l’aportació per restablir l’equilibri patrimonial, els 7,7 milions d’euros 
que tenia de desequilibri patrimonial i que és fonamental per aprovar els seus 
comptes. 
Tot seguit, apunta que, després d’analitzar la proposta de contracte programa que va 
presentar el Consell d’Administració, s’ha comunicat que encara cal avançar en 
mesures de caràcter estructural que millorin l’estructura financera de l’empresa i que 
també cal treballar per incrementar el nivell d’audiència. 
D’altra banda, diu que també s’ha informat a ICB que la situació econòmica i 
pressupostària derivada de l’actual emergència sanitària obligarà previsiblement a 
prendre noves mesures correctores. 
Comenta que totes aquestes accions que s’han fet com a ajuntament estan dirigides 
als següents objectius. En primer lloc, a garantir la prestació d’un servei públic que 
sigui plural i de qualitat, com sempre ha estat. En segon lloc, a realitzar l’aportació 
necessària per restablir l’equilibri patrimonial, però fer-ho vinculant-ho a una 
proposta de viabilitat futura d’aquest servei. I, finalment, disposar d’una proposta de 
contracte programa que prevegi les accions necessàries per garantir la prestació 
d’aquest servei públic sense incrementar l’aportació municipal. 



CCM 5/20 Presidencia  53/107 
 

 
La Sra. SENDRA dona les gràcies a la Sra. Ballarín per haver informat sobre la situació 
de Betevé.  
Comenta que la seva petició de compareixença és amb una voluntat absolutament de 
ser propositius i treballar de manera constructiva. Creu que Betevé és important per a 
la ciutat, que ha demostrat que pot ser una televisió de qualitat i que ha demostrat 
sobretot la seva independència. Per tant, valora el servei i per això el Grup d’ERC 
demana aquesta compareixença. També perquè estan preocupats perquè la situació 
és que no hi ha un contracte programa aprovat i, de fet, feia 2 anys i mig que no 
tenien contracte programa. Indica que en aquest moment els serveis municipals 
l’estan analitzant, però li agradaria que també, en aquest espai de la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, es pogués 
debatre aquest contracte programa. 
A continuació, afirma que això passa en un moment en què hi ha hagut una situació 
estructural de treballadors conflictiva i complicada i que, a més, hi ha hagut un dèficit 
acumulat, tot i que el consistori ha anat garantint la seva estabilitat patrimonial i, per 
tant, el pressupost aprovat amb els 17,5 milions ha assumit el dèficit que Betevé ha 
tingut el darrer any. Tanmateix, constata que això crea un problema estructural, 
perquè d’alguna manera amb l’estructura que té actualment Betevé més del 80% dels 
seus ingressos van a cobrir nòmines, de manera que això impedeix qualsevol 
desenvolupament futur del projecte, qualsevol possibilitat d’incrementar les seves 
activitats o les seves capacitats de producció. Per tant, vol saber com el Govern està 
preveient això. 
Pel que fa al que ha dit la Sra. Ballarín que es demana que el contracte programa es 
garanteixi amb aquests 17,5 milions de pressupost que s’ha establert, vol saber quin 
model de televisió es preveu, quin model d’estructura i quin model de gestió. 
Al Grup d’ERC això li preocupa perquè és un moment en què al cap d’un mes venç la 
plaça de director i s’ha de renovar el Consell d’Administració. Afegeix que els grups 
presents han de proposar noms per a aquest nou Consell d’Administració, de manera 
que han de saber a què s’enfronten, a quin model, a quin pressupost, a quin projecte, 
amb quines garanties, etc. 
Demana que s’entengui aquesta compareixença com una voluntat d’ajudar a trobar 
respostes i solucions per garantir que Betevé pugui funcionar amb normalitat i amb 
continuïtat en el futur. 
 
El Sr. MASCARELL comenta que vol ser constructiu. Reconeix que cal una televisió i vol 
que la televisió de Barcelona sigui una televisió competitiva, que funcioni, que estigui 
al servei de la ciutat. Afegeix que el Grup de JxCat estan certament preocupats pel que 
ha anat succeint al llarg dels anys. Considera que amagar el cap sota l’ala no resol els 
problemes, sinó que més aviat els agreuja, i el Govern de la ciutat hi ha coses en què 
sembla preferir que es vagin agreujant, perquè des de pràcticament l’any 2017 està 
pendent de resoldre una sèrie de qüestions que és evident que si no s’afronten 
s’aniran complicant més i més. 
Indica que és conegut que Betevé té diversos problemes: el de la internalització dels 
treballadors de l’antiga productora s’ha convertit en un problema seriós des del punt 
de vista econòmic i també laboral; el de la internalització dels treballadors provinents 
de les televisions dels districtes; el dèficit que ha esmentat la regidora i que arrossega 
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les pèrdues que va acumulant, però sobretot i abans que cap altre l’escassa convicció 
que ha tingut el Govern municipal sobre el futur que ha de tenir la televisió central. 
Constata que la regidora n’ha parlat com si això fos un problema d’ICB, però ICB és 
l’intermediari i hi ha bàsicament un problema principal, que és la convicció del Govern 
de la ciutat sobre quin tipus de televisió ha de tenir. Pensa que no es pot allargar dos 
o tres anys la solució d’algunes coses que, a més, estan pautades, com el 
nomenament del director, d’un nou Consell d’Administració o la definició d’un nou 
contracte programa. 
Sobre totes aquestes coses, diu que no cal allargar-se gaire, ja que el problema de les 
internalitzacions està ocasionant, des del punt de vista jurídic, pèrdues 
permanentment de tot el conflicte laboral i aquesta gent, pràcticament tota, s’ha anat 
reintegrant a un cost molt notable. Per tant, la pregunta seria si no haurien de tractar 
de pactar una solució que fos diferent de la judicial. 
Comenta que passa el mateix amb els professionals provinents de les televisions dels 
districtes. Recorda que tot això va tenir com a origen els districtes de la ciutat. Pensa 
que ara s’hauria de fer un projecte per integrar-los sense seguir amb aquesta 
conflictivitat que ara per ara és un handicap important per a la televisió. 
Indica que el deute s’ha de resoldre. 
Des del punt de vista del problema principal, que és el futur de la cadena, és a dir, el 
projecte de contracte programa, el Grup de JxCat es posa a la disposició del Govern de 
la ciutat per, amb tota la voluntat constructiva, apostar per una televisió digna, 
tecnològicament avançada, que faci possible que estigui a l’altura del que la ciutat 
demana. 
Recorda que el Premi Ciutat de Barcelona va reconèixer la tasca feta per Betevé. 
Malgrat tot, destaca que és evident que les audiències actuals no són competitives, 
però també és evident que una televisió feta amb seny i amb ganes de fer-la al servei 
de la ciutat sense components de caràcter partidista podria ajudar molt la ciutat en 
aquesta represa, en aquest nou horitzó que la ciutat té plantejat. 
Insisteix que el Grup de JxCat es posa a la disposició del Govern per ajudar a dissenyar 
un model i exigeix que el Govern municipal actuï en conseqüència i faci possible que 
es defineixi un model de televisió sostenible, el més desburocratitzada políticament, 
el més despartiditzada possible i que estigui al servei d’una ciutat que la necessita. 
Creu que hi ha un bon grup de professionals que hi treballen, i pensa que els 
barcelonins i barcelonines agrairan una bona televisió feta al seu servei. 
 
El Sr. SIERRA, en primer lloc, mostra el seu suport i reconeixement als professionals i 
treballadors de Barcelona Televisió. 
En segon lloc, constata que la Sra. Ballarín ha fet una introducció de moments 
històrics i una mena de radiografia de Betevé. Comenta que en la història hi ha dues 
dades que troba a faltar. La primera és precisament la internalització del Govern 
actual, el Govern municipal de llavors i tots els grups polítics, excepte el Grup de Cs i 
un grup municipal que ja no és al consistori, que van ser els que van defensar els drets 
d’aquells treballadors i el que deia un jutjat, una sentència. Recorda que hi havia 
treballadors assumint unes funcions com a treballadors de la mateixa corporació que 
no podien estar externalitzats com estaven. Així doncs, manifesta tot el seu suport i 
reconeixement. 
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Pel que fa al que ha dit el Sr. Mascarell que no té un caràcter polític, replica que va ser 
el Grup de JxCat qui va vetar la reforma d’aquell Consell d’Administració, precisament 
per motius polítics i ideològics, quan la proposta que feia el Grup de Cs era totalment 
de professionals per formar part d’aquell Consell d’Administració i res a veure amb 
teories partidistes o de partit. 
Centrant-se en el que és el drama que té Betevé amb un dèficit de gairebé 8 milions 
d’euros i amb un cost per a les arques municipals en el pressupost que van fer amb el 
Grup d’ERC de 18 milions d’euros, diu que es tracta que Betevé serveixi als fins a què 
ha de servir una televisió pública, que és fer servei públic i informar. Comenta que, 
per molt que hi ha bons professionals i una direcció digna d’elogi, hi havia un 
programa d’èxit, que mirava molta gent, que es deia La Rambla i que quan va arribar 
Ada Colau a l’ajuntament es va carregar aquest programa.  
Afegeix que també hi havia TeleMonegal, que també tenia molta audiència. Comenta 
que també hi havia més notícies, però que el Govern actual s’han carregat diversos 
informatius. Apunta que hi havia debats de portaveus, però que en un any de 
legislatura no hi ha hagut ni un sol debat de portaveus a Barcelona Televisió, tot i que 
n’hi havia un de trimestral en el mandat anterior. 
En concret, creu que hi ha programació de qualitat. Afirma que ell veu molt Betevé i 
que hi ha programes de servei públic molt interessants, com Va passar aquí o el 
mateix Bàsics, Infobarris, Barcelona i acció, etc. Considera que Betevé ha de servir a 
un servei públic i ha de buscar l’audiència. Per fer-ho creu que caldria explorar més 
aquests programes que s’han deixat d’emetre i que tenien molta audiència. Torna a 
posar l’exemple de La Rambla. Pensa que es podrien treure determinats programes 
de la graella com el de Slow, ja que no sap quin interès té veure una persona passejant 
en monopatí per la ciutat de Barcelona o una persona fent pàdel surf amb una 
càmera. Considera que són programes manifestament millorables. 
En tot cas, mostra tota la seva solidaritat i suport amb els treballadors de Betevé, i diu 
que el Grup de Cs continuarà lluitant perquè sigui una televisió que efectivament 
correspongui a les seves finalitats de servei públic. 
 
El Sr. BOU valora com a encertada l’oportunitat d’introduir el debat sobre el futur de 
Betevé, una cosa que els preocupa a tots, sobretot després d’haver conegut amb 
detall el passat mes d’abril, amb motiu de la liquidació del pressupost 2019 de les 
societats municipals, les circumstàncies econòmiques en què es troba la societat. Per 
això, se centrarà breument en 5 aspectes que considera essencials. 
En primer lloc, la tranquil·litat de saber que es finança un mitjà de comunicació en què 
tots se senten raonablement còmodes i representats. 
En segon lloc, si Betevé mereix el seu compromís, s’ha de notar, i si no es creu en 
Betevé, cal tancar-la. Insisteix que si es creu en Betevé cal comprometre-s’hi, ja que 
no serveixen de res les paraules si no van acompanyades dels fets. Cal recordar si han 
pensat en Betevé a l’hora de fer els anuncis de les grans actuacions de govern o a 
l’hora de fer determinades declaracions d’abast. Cal pensar si Betevé, en tan delicada 
situació financera, no hauria d’haver estat la que rebés l’encàrrec de produir el 
concert dels balcons, ja que Betevé podia fer-ho i mereixia fer-ho, sens dubte més 
barat. Considera que el camí que es va prendre no era el correcte i que el Govern 
n’hauria de prendre nota. 
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En tercer lloc, destaca que ha arribat el que tant es va anunciar: les resolucions 
judicials han creat l’actual situació econòmica, però aquestes resolucions es remunten 
a situacions creades molts anys enrere. Considera que era un tema lògic, que havia 
d’arribar i ha arribat. 
En quart lloc, l’embolic de l’IBI. Diu que no s’hi allarga perquè no té temps. 
En cinquè lloc, la situació financera. Comenta que la Sra. Ballarín ja ha dit alguns 
números, però vol remarcar tres punts. Des del punt de vista econòmic, es troben en 
un escenari de dissolució de la societat, a partir de la Llei de societats de capital. 
Betevé necessita més de 7 milions d’euros per restablir la seva situació patrimonial, 
cosa que són molts diners en qualsevol situació, però en són molts més en les 
circumstàncies actuals. Pensa que cal encarar el futur: ajust o tancament. No vol que 
es perdi Betevé ni vol que hi hagi la sensació que es veu la situació actual de Betevé 
com el seu problema com a ajuntament. Anuncia que en breu caldrà encarar un nou 
contracte programa, que defineix, com tots, els aspectes econòmics, el gruix de la 
factura dels temes laborals i l’IVA, que s’acabarà de pagar l’any següent. Diu que el 
futur de Betevé ha de ser administrar-se amb austeritat i criteri. 
Creu en el pluralisme informàtic com a actiu, mentre les audiències diuen que Betevé 
agrada més i es consolida el concepte de televisió transmèdia, que ensenya que 
Betevé són moltes pantalles i suports molt diversos, de manera que desbanquen a poc 
a poc la televisió tradicional. 
Anuncia que té la millor intenció per ajudar en allò que pugui necessitar, ja que 
Betevé s’ho mereix. 
 
El Sr. VALLS creu que aquesta discussió una vegada més planteja la idea que és una 
televisió pública local, en un món digital, dels canals de televisió, del mòbil i d’una 
acceleració de la informació i de la comunicació, que planteja per a totes les 
televisions públiques un gran repte, el repte de l’audiència, el repte pressupostari i el 
repte de la independència. Constata que no es pot dir que a Espanya els models siguin 
aquests, el de la independència dels serveis públics, ja sigui per TV3 o per Ràdio 
Televisió Espanyola. Considera que això és un repte democràtic complicat. Diu que 
tots tenen coses a demanar per a Betevé: que sigui una televisió encara més local, que 
ajudi el comerç, que ajudi l’economia, que ajudi a la recuperació econòmica sobretot 
en aquests moments. 
Recorda que tots van alabar el paper dels periodistes de Betevé en el moment de les 
violències d’aquesta tardor, ja que van fer uns reportatges al carrer de molt bon nivell. 
Però pensa que el primer debat és quina estratègia i per què serveix exactament 
Betevé, no al Govern o als grups, sinó als ciutadans. 
Vol saber quina audiència té, si els poden donar números precisos, perquè, malgrat 
tot, per a una televisió, per a un canal de comunicació és un element molt important. 
Pregunta quina estratègia se seguirà per recuperar el dèficit de 7 o 8 milions. Vol 
saber com s’ho faran, si s’ho poden permetre. Es pregunta com es farà per recuperar-
ho i al mateix temps fer-ho amb un nivell de servei i de plantilla de periodistes que 
sigui de bon nivell. Es pregunta si avui dia s’ho poden permetre i a quin nivell. 
Finalment, atès que els ho van preguntar durant la campanya electoral un any enrere i 
que la justícia va sentenciar la puja de salaris de la plantilla de Betevé, vol saber quina 
és la intenció del Govern municipal a l’hora de tancar el pressupost del nou contracte 
programa de la cadena municipal. Creu que, com que són moments de plantejar nous 
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reptes i de canvis profunds amb la crisi actual, cal plantejar-se totes aquestes 
preguntes. 
 
La Sra. BALLARÍN agraeix la voluntat constructiva i el to de tots els grups de posar-se a 
disposició per treballar plegats per fer una bona Barcelona Televisió. 
En primer lloc, comenta que el Govern s’ha posat des del minut zero a entomar el 
problema que hi havia dins de Betevé per garantir la continuïtat del servei públic i per 
tenir propostes per treballar conjuntament amb la resta dels grups municipals. 
Recorda que el Govern municipal pot tenir empenta i propostes, però que té un paper 
limitat, ja que la Junta General és el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona i el Consell 
d’Administració és qui veritablement està manant en aquests moments d’acord amb 
el model de televisió que entre tots plegats han triat. 
A continuació, explica que el Plenari aprova el contracte programa i el pressupost. 
Insisteix que la voluntat del Govern és que entre tots plegats facin possible la 
continuïtat, en primer lloc, d’aquesta televisió, garantint que els seus treballadors i 
treballadores puguin treballar amb independència al servei de la ciutadania de 
Barcelona. 
Finalment, diu que ja ha anunciat la voluntat de posar recursos, però també la 
voluntat que es faci una proposta de contracte programa que sigui sostenible en el 
temps, que cada any no s’hagin d’anar fent aquestes aportacions extraordinàries, per 
tant, un canvi del model pel que fa a la seva sostenibilitat econòmica, evidentment 
garantint-ne la qualitat i independència. 
 
La Sra. SENDRA no posa en dubte la capacitat de Betevé de proposar un contracte 
programa que encari el futur i que inclogui els temes digitals. Creu que la televisió 
local ha estat capaç de demostrar moments de gran qualitat i per això se li va donar el 
Premi de Barcelona. 
Tanmateix, té dubtes que l’ajuntament i els òrgans de govern estiguin en aquest 
moment prenent les decisions adequades per afrontar la reestructuració que cal, la 
redirecció que cal i una mica que acompanyi la televisió de Barcelona en aquests 
moments complicats en què realment li venen sobrevingudes una sèrie d’actuacions 
que impacten en el seu pressupost i que caldrà reformular per buscar-ne la 
sostenibilitat. 
Creu que tots els grups s’han posat a disposició. Demana que la Sra. Ballarín agafi 
aquest guant, que creï un grup de treball, que puguin compartir la informació que no 
tenen amb detall i, per tant, que es pugui obrir un debat de quin és el model, quines 
són les estructures de gestió i les estructures de personal que estan ideant, amb quin 
model de televisió pública a la ciutat es vol enfrontar, amb quin model d’innovació, 
també de creació de públics, i sobretot de sostenibilitat, i que s’acompanyi l’equip de 
Betevé en aquest moment per trobar les respostes a tots aquests reptes. 
Per tant, insisteix a demanar a la Sra. Ballarín que agafi aquest guant i que convoqui 
els grups per poder treballar amb profunditat la situació, ja que la regidora Ballarín ha 
fet molta història, però molt poques dades de la situació real d’impacte que està vivint 
la televisió. Sol·licita també un calendari de futur per veure com se’n surten, de la 
situació de col·lapse actual. 
 



CCM 5/20 Presidencia  58/107 
 

El Sr. MASCARELL vol posar en relleu que la deducció que han de fer de la intervenció 
de la Sra. Ballarín és que el Consell d’Administració no ha funcionat o no funciona. Diu 
que si és així també és una responsabilitat del Plenari municipal resoldre això a temps. 
Pensa que van tard i creu que la principal responsabilitat és del Govern de la ciutat, ja 
que això s’ha de resoldre de manera eficient i no poden traspassar la responsabilitat a 
tercers. 
Anuncia que el Grup de JxCat els ajudaran en tot el que convingui, tot i que el Govern 
ha de prendre la iniciativa, però seran al seu costat per fer una televisió de proximitat, 
renovada i avançada.  
Agraeix als treballadors la feina magnífica que fan i han fet al llarg d’aquests últims 
mesos. 
 
El Sr. BOU indica que la casuística, com sempre, es prestaria a diversos enfocaments. 
Diu que va a Betevé i no té la sensació d’anar a un mitjà hostil, però tampoc a un grup 
d’amics. Es troba amb periodistes que fan la seva feina i que pressionen, però no 
ofeguen. 
Dit això, comenta que també ha de parlar d’alguna taca, com la pretesa continuïtat 
del programa en què l’alcaldessa es volia donar un bany de nens setmana a setmana a 
costa del coronavirus, però diu que una cosa no entela l’altra, cada cosa en la seva 
mida. 

 
ES DONA PER TRACTADA 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

 
3. –  (10/2020) APROVAR el Pla d’Estudis Sociològics 2020-2023; PUBLICAR-LO a la Gaseta 

Municipal de Barcelona, a la seu electrònica o al web municipal, d’acord amb la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  

 
El Sr. MARTÍ GRAU explica que aquest és el setè Pla d’estudis sociològics que es 
presenta, que és l’eina d’ordenació de la planificació i la recerca sociològica i d’opinió 
que té l’Ajuntament de Barcelona. Indica que molts anys enrere es va determinar que 
cada mandat s’aprovava, de manera que fos un estudi que, com que vol copsar 
l’opinió dels barcelonins, fos acordat el marc d’aquests estudis pel conjunt dels grups 
municipals. 
Comenta que el pla pretén generar coneixement estratègic sobre la realitat social, 
econòmica i demogràfica de la ciutat i els seus barris i els seus habitants, i òbviament 
genera coneixement que ha d’ajudar a orientar les polítiques municipals. 
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Pel que fa al tema de sobre què s’investiga i es busca coneixement, informa que sobre 
determinar quines són les prioritats de la població de Barcelona, conèixer la seva 
opinió sobre la ciutat i el barri i el seu funcionament, també esbrinar la valoració de la 
gestió municipal i els serveis proveïts per part de l’ajuntament i conèixer l’opinió 
sobre l’actuació política municipal. Els estudis que formen part d’aquest pla són els 
únics que poden i estan autoritzats a contenir preguntes relatives a la intenció de vot i 
a la valoració dels partits i dels seus líders. Afegeix que l’estudi també vol aportar 
dades sobre les condicions socials i econòmiques de la ciutadania, obtenir informació 
fiable sobre hàbits, comportaments i valors dels ciutadans de Barcelona. 
Per tant, vol posar en valor la llarguíssima tradició de l’ajuntament de tenir ben 
radiografiada l’opinió dels seus ciutadans a través d’aquest conjunt d’enquestes i 
treballs que inclou el Pla d’estudis sociològics. 
Tot seguit, explica que el pla penja del Departament d’Estudis d’Opinió de l’Oficina de 
Dades municipal i que òbviament està compromès amb la seva difusió, a més 
d’incorporar com s’ha de fer aquesta difusió cap a la ciutadania, cap als grups polítics, 
quins són els temps en què s’han de lliurar els resultats i també posar a disposició de 
tots els investigadors les dades bàsiques generades per aquests estudis. 
Comenta que en la sessió anterior algun grup va dir que no tenia prou informació i va 
demanar posposar la seva decisió. Recorda que es va fer una reunió amb tots els 
grups municipals en què el Govern va respondre amb el Màrius Boada, el director de 
l’Oficina de Dades, totes les consultes que hi va haver. 
 
La Sra. SENDRA agraeix la presentació i anuncia el vot favorable del Grup d’ERC com 
ha fet històricament. Creu que és una eina bàsica per conèixer quin és el sentiment de 
la ciutadania de Barcelona, però també per fer estratègies i definir quin és el futur 
municipal, què falla i què cal millorar. Conclou, doncs, que és una eina bàsica per a la 
planificació de la política municipal. 
Tot i així, vol incorporar algunes millores. Creu que sí que hi ha dades que són en 
obert, però en aquest moment, tenint en compte l’esforç que representa tota aquesta 
bateria d’enquestes, pensa que haurien d’estar totes les bases de dades en obert 
perquè en l’àmbit de la ciència i l’àmbit de la recerca es poguessin fer servir, amb un 
accés universal. Pensa que tota la recollida de dades que s’està fent actualment pot 
ser de gran interès per a estudis i anàlisis més independents. 
D’altra banda, comenta que això fa anys que s’està fent en un format més o menys 
igual. Creu que hi ha dues realitats que cal abordar: una és una anàlisi més profunda 
del barri, de manera que hi hauria d’haver una unitat barri com a unitat d’anàlisi. 
Pensa que hi ha situacions prou diferenciades a Barcelona perquè la majoria de les 
dades poguessin estar en aquest moment en la unitat de tots els barris de Barcelona. 
Així mateix, opina que cal anar avançant cap a una unitat metropolitana. Creu que 
estaria molt bé tenir uns paràmetres més o menys iguals que permetin la integració 
d’aquestes dades de Barcelona en la unitat metropolitana. 
Finalment, demana que el Sr. Martí Grau informi de quin calendari hi haurà, atès que 
imagina que la COVID ha afectat una mica tota la possibilitat d’elaboració de les 
enquestes. Vol saber quin serà el nou calendari de tramesa d’aquests estudis. 
 
La Sra. VILA reconeix que aquest pla és necessari, ja que és una eina molt útil per tenir 
informació i també per gestionar-la. Hi votarà, doncs, favorablement perquè és un 
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instrument que l’ajuntament ha de tenir, que és evident que també ha d’estar 
disponible per a les persones que fan recerca, però també per a la ciutadania en 
general. 
Vol fer tres consideracions. Se suma a aquesta petició que seria necessària una visió 
més territorialitzada en clau de barri. Comenta que els que han estat al Govern i al 
capdavant de districtes saben que aquesta informació és molt rellevant, és a dir, 
entendre què està pensant, quins comportaments i quines preocupacions tenen els 
veïns d’una realitat molt territorialitzada, amb dinàmiques diferents d’altres barris de 
la ciutat. Per tant, creu que seria molt rellevant fer èmfasi a poder aterrar més 
quirúrgicament en el territori per tenir una informació més detallada. 
Tot seguit, comenta que ha detectat, en el moment d’analitzar el record de vot, que 
segurament a vegades hi ha formacions que estan sobrerepresentades a l’hora de fer 
aquestes enquestes i aquests estudis. Per tant, demana que el record de vot s’ajusti el 
màxim possible a la realitat per tenir precisament diagnosis molt més clares. Indica 
que els estudis sociològics sorgits d’aquests estudis si no és d’aquesta manera poden 
acabar sent una mostra no del tot fiable si no hi ha una representació prou diversa i 
àmplia de tots els pensaments de la ciutat. 
Finalment, vol fer una pregunta i una reflexió. Entén que en aquest moment el pes de 
les xarxes socials és important a l’hora de captar la informació i les preocupacions i els 
hàbits de la ciutadania, i veu que s’han eliminat els EPOX, que s’havia comentat en 
l’anterior pla que s’acabarien incorporant per tenir aquesta percepció. Veu que no 
s’han incorporat i vol saber-ne el motiu. 
 
El Sr. SIERRA diu que el Grup de Cs no hi votarà a favor ni tampoc en contra. Aclareix 
que no hi pot votar a favor perquè va ser a petició del Grup de Cs que es va retirar 
aquest punt de l’ordre del dia de la sessió anterior, ja que el Govern no havia informat 
els grups. Paradoxalment, quan van a la reunió perquè els informin sobre aquest pla el 
Govern tampoc no els informa. Recorda que la resposta que es va donar al Grup de Cs 
respecte al cost d’aquest pla va ser que anessin al Portal de Transparència. Pensa que 
ells no tenen per què anar al Portal de Transparència, ja que el Govern té l’obligació 
de donar accés a tota la informació que els grups sol·licitin, tant per escrit com en 
aquestes reunions que el Govern pretén que siguin informatives. 
Per contra, respecte al desenvolupament i a la feina dels professionals que realitzen 
els baròmetres i els estudis sociològics de Barcelona, no té res a dir. De fet, reconeix 
que solen encertar-la bastant, ja que sempre que el Govern pregunta des que Ada 
Colau és l’alcaldessa de Barcelona surt com a principal preocupació la inseguretat per 
part dels barcelonins. Fora de bromes, insisteix que està fet amb força rigor i solen 
encertar-la bastant, a més de ser molt útil per a moltes àrees, no tan sols del mateix 
ajuntament, sinó també de diverses àrees i diversos professionals que també ho 
tenen en compte i ho valoren. 
En tot cas, pensa que es podrien ampliar una mica les mostres, atès que 800 mostres li 
semblen una mica insuficients als que en saben una mica de fer sondejos i enquestes. 
Diu que a partir de 2.000 és quan les enquestes poden ser una mica més fiables. 
 
El Sr. BOU comenta que el Pla estratègic sociològic permet dotar l’ajuntament 
d’informació rellevant sobre la ciutat i els barcelonins mitjançant les diferents 
enquestes i un conjunt d’anàlisis, baròmetres i estudis programats. Aquests estudis 
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permeten accedir a informació valuosa sobre el comportament i opinions, que els 
acosten a la realitat social, de summa importància per a la seva anàlisi i la presa de 
decisions. 
Explica que va assistir a la reunió en què es va explicar l’abast i la modificació del 
calendari i introducció dels aspectes relacionats amb la COVID en els estudis 
corresponents a l’any 2020-2021 i l’impacte per a l’optimització de l’estratègia i plans 
a executar per part de l’Ajuntament de Barcelona. 
Recorda que ja ha alertat de l’impacte econòmic i conseqüències del virus per a la 
ciutat, de manera que el cost dels estudis també ha de ser licitat correctament, ja que 
entén que el disseny i anàlisi s’encarrega a l’Oficina Municipal de Dades. Considera 
que el treball de camp s’ha de fer a través d’una empresa externa, per la qual cosa 
també ha d’estar adaptada al pressupost que hi hagi per fer-ho, tenint en compte 
l’escenari crític actual. 
Dit això, i tenint el calendari actualitzat del Pla d’estudis sociològics, demana que els 
estudis previstos el 2023 no comptin amb preguntes d’intenció de vot ni valoració de 
líders, com és habitual, per evitar qualsevol mala interpretació d’aquests. 
Finalment, anuncia que hi votarà a favor. 
 
El Sr. VALLS comenta que per treure profit dels estudis sociològics és important 
mantenir una línia coherent en el temps, i sembla que aquest pla és coherent amb els 
anteriors.  
Ara bé, destaca que les circumstàncies han canviat radicalment en tan sols dos mesos, 
i un enigma els separa del mes de febrer passat. Suposa que hi haurà ocasió de 
mesurar-lo i entendre-ho amb els estudis que es faran els propers mesos en el marc 
d’aquest pla –al qual dona suport–, que és més important per guiar les seves decisions 
en correspondència. Li sembla, doncs, que cal demanar la màxima responsabilitat i 
transparència en la gestió perquè estan en aquest moment tan important que cal 
entendre el que està passant. Aclareix que és el que demana per tal que aquest pla 
d’estudi sociològic sigui el més eficient possible. 
 
El Sr. MARTÍ GRAU, recollint aquesta idea del Sr. Valls, diu que és evident que això 
està emmarcat en una tradició de l’Ajuntament de Barcelona i que és coherent amb 
els anteriors perquè els estudis sociològics, si tenen algun interès, és quan poden 
generar taules evolutives. Per tant, pel que fa als suggeriments o propostes que s’han 
fet de canviar preguntes, demana respectar el criteri tècnic dels experts, perquè una 
enquesta manipulada cada dia anul·la el resultat d’aquella enquesta i de totes les 
enquestes que hi ha hagut anteriorment. 
Sobre la publicació de les bases de dades, respon que es fa, que els estudis es 
publiquen en dos temps: un primer de resultats, i després es posa tot a disposició un 
cop s’ha normalitzat, i es fa òbviament seguint els criteris d’experts. 
Quant al tema dels barris, respon que en algunes enquestes es fa, però que cal molta 
més mostra i, per tant, és una qüestió de cost. Amb 800 és suficient per copsar 
l’opinió sobre molts temes a nivell de ciutat, però a nivell de barri caldria una 
proporció superior. A nivell metropolità hi ha una estreta relació de l’Oficina de Dades 
amb l’IERMB, l’Institut d’Estudis Metropolitans. Moltes de les enquestes, com ara la 
sociodemogràfica, es fa en col·laboració tant amb l’Institut d’Estudis Metropolitans 
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com amb altres instàncies superiors perquè la metodologia pugui permetre la 
comparació amb altres realitats urbanes europees. 
Reconeix que, evidentment, la COVID afectarà i informaran en el seu moment de les 
petites modificacions de calendari. 
Respecte als costos, pensa que devien estar en reunions diferents del Sr. Sierra, que li 
sembla que no hi era, perquè en cap moment es va orientar els grups al Portal de 
Transparència. Precisament, de cada enquesta, quan se’n publica la informació, es 
publica el cost enquesta per enquesta, és una informació bàsica que està en l’estudi 
sociològic. Es compromet a entregar el pressupost global del conjunt del pla per als 
4 anys sense cap mena de problema. 
Tot seguit, explica que la contractació es fa a través d’un contracte marc, en què se 
seleccionen una sèrie d’empreses especialitzades en la recollida d’estudis d’opinió i 
per cada enquesta es fa un petit concurs. Això és una metodologia determinada a la 
Llei de contractes i que li sembla que no té més problema. 
Finalment, agraeix les intervencions de tothom i espera poder continuar nodrint els 
grups d’informació qualitativa perquè l’oposició pugui millorar l’actuació del Govern.  

 
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Partit Popular i Barcelona pel canvi i 
l’abstenció de Ciutadans. APROVADA 
 
c) Proposicions 

  
V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 

  
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
4. –  (M1923/816) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda: 1. Que el Govern municipal es doti de les llicències i els recursos 
materials i informàtics necessaris per tal de poder desenvolupar el treball en xarxa en 
unes condicions òptimes. I que aprofiti la fase de valoració de llocs de treball de la RLT 
de l’Ajuntament de Barcelona per tal de definir la possibilitat de realitzar funcions de 
teletreball. 2. Que s’elabori un Pla de desplegament del teletreball, que incorpori els 
criteris de flexibilitat horària (treballar més per objectius que per espais horaris), la 
conciliació familiar i personal i els permisos per cuidar persones dependents, així com 
totes les mesures de salut laboral necessàries per tal de poder dur a terme el 
teletreball de manera segura.  
 
El Sr. CORONAS recorda que abans n’han començat a parlar en l’informe que ha 
elaborat el Govern sobre el tema del teletreball. El Grup d’ERC diria que l’experiència 
de les darreres setmanes ha servit per demostrar una cosa, i és que, pel que fa a la 
modernització de la institució i els mitjans per treballar, s’ha arribat amb la majoria de 
deures pendents. Reconeix que s’ha fet un esforç pel context d’urgència a causa de 
l’emergència, però també s’ha posat en evidència les moltes mancances de 
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l’ajuntament, que no és una institució moderna i segueix amb uns esquemes 
tradicionals i burocràtics amb un context social que ha canviat molt de pressa. 
Pensa que cal aprofitar el moment actual per fer balanç i dissenyar una organització a 
l’altura de la capital del Mobile World Congress i fer-ho pensant en la ciutadania per 
fer-los més fàcils i més àgils els tràmits i també per facilitar-ne el seguiment, però 
també pensant en la qualitat en el treball del personal de totes les àrees, de totes les 
empreses i tots els instituts de l’Ajuntament de Barcelona. 
Remarca que teletreballar no és el mateix que treballar des de casa i cal tenir en 
compte molts paràmetres a l’hora de fer bé les coses. Creu que el teletreball té 
oportunitats, però també té riscos. Cal posar-ho en una balança i s’han de prendre les 
decisions més adequades. Oportunitats com ara una reducció de la mobilitat i també 
d’estalvi en el temps de desplaçaments per als treballadors i treballadores; 
oportunitat per repensar els espais de treball, fer-los més flexibles, més oberts, més 
dinàmics, i també la reutilització d’alguns espais municipals per a altres usos; 
l’oportunitat de la conciliació familiar si es fan bé les coses i de l’optimització del 
temps, però això vol dir que caldria treballar més per objectius que no pas segons un 
horari establert, i oportunitats des d’un punt de vista social també, perquè el 
teletreball si es fa bé pot permetre millorar la vida comunitària, el comerç de 
proximitat, la conciliació personal i familiar i també la qualitat de treball per a 
persones amb diversitat funcional. 
Ara bé, destaca que de la mateixa manera que hi ha oportunitats també hi ha riscos, 
com ara riscos de salut laboral física. Creu que cal disposar d’espais de treball 
adequats amb els mitjans informàtics adequats, amb les taules adequades, les cadires 
adequades i amb la formació adequada per fer-ho bé. 
Així mateix, hi pot haver riscos pel que fa a la salut psicosocial. Cal complir els temps 
de treball, els temps de descans i una bona organització de mitjans tecnològics. 
Considera que tot això és important per poder fer la feina en l’aspecte qualitatiu en 
condicions. 
Finalment, manifesta que cal vetllar pel dret a la desconnexió. Reconeix que amb el 
teletreball es posa en evidència que existeix el risc d’aïllament o d’estrès laboral o de 
tecnoestrès, que és la fatiga mental derivada d’un ús prolongat i continuat de les 
tecnologies, o l’addicció a la feina, derivada de jornades laborals excessives. De fet, el 
tecnoestrès ja està demostrat que pot ser origen de nombroses malalties i trastorns 
de salut.  
Per això, tenint en compte i presents quines oportunitats i quins riscos hi ha, proposa 
que es faci bé i que es desenvolupi un pla de desplegament del teletreball incorporant 
sobretot els criteris de flexibilitat horària, treballant més per objectius que per espais 
o àmbits horaris, que vetlli per la conciliació familiar i personal i els permisos per 
cuidar persones dependents, i també que vetlli per totes les mesures de salut laboral 
necessàries per poder dur a terme el teletreball de manera segura, cosa que vol dir 
incloure planificació, mitjans, suport i també formació. 
Diu que poden aprofitar que estan en el procés de valoració de la relació de llocs de 
treball, la famosa RLT, per incorporar també el criteri de la idoneïtat o la possibilitat 
del teletreball a cadascun dels llocs de treball de tots els àmbits municipals. 
Per descomptat, fa una petició expressa com a grup, però que també fan els sindicats 
representants de l’ajuntament, i és que es compti amb els professionals del consistori, 
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de tot el personal municipal. Creu que la seva experiència i visió els han d’ajudar a fer 
les coses molt millor del que s’han fet fins ara pel que fa a l’aspecte qualitatiu. 
 
El Sr. MARTÍ GALBIS avança el vot favorable del Grup de JxCat a aquesta proposició del 
Grup d’ERC sobre plans de desplegament del teletreball. Troba evident que és una 
necessitat urgent i que, de fet, ja van tard. 
Recorda que el Govern ha explicat poca estona abans, a través de la tinenta d’alcalde, 
que hi ha una feina feta, però que evidentment aquesta feina respon a la urgència 
d’aquests dos mesos des de la declaració de l’estat d’alarma, ja que ben poca cosa 
s’havia fet anteriorment i, per tant, l’Ajuntament de Barcelona està en fals 
actualment, com moltes altres administracions, suposa, però pensa que en l’àmbit del 
món local l’Ajuntament de Barcelona és el mascaró de proa d’aquest gran moviment 
de polítiques locals del país i no pot de cap manera permetre’s continuar com fins ara, 
només amb plans quantitatius o només amb plans de contingència per donar resposta 
a una situació que es pot tornar a reproduir en el futur tal com ho plantegen els 
epidemiòlegs. 
Reitera que l’Ajuntament de Barcelona no pot renunciar a ser al capdavant d’aquesta 
revolució del teletreball amb totes les prevencions que anunciava el portaveu del 
Grup d’ERC. Per tant, pensa que cal fer la feina de manera ràpida i dialogada. Indica 
que en el següent punt de l’ordre del dia el Grup de JxCat defensarà una proposició 
també relacionada amb el teletreball, però relacionada amb la manera de fer les 
coses, de tirar endavant projectes que afecten un col·lectiu de 14.000 treballadors 
municipals. Per tant, tot el que estan parlant del teletreball té una potencialitat 
d’aquests 14.000 treballadors municipals i no té cap sentit que no es puguin tirar 
endavant aquests plans de desplegament o contingència sense el concurs, el diàleg i la 
negociació amb la part social de l’Ajuntament de Barcelona. 
Constata que s’han trobat amb molts obstacles, problemes i incidències, limitacions 
de tot tipus, tecnològiques, d’organització, cosa que s’ha de corregir molt ràpidament. 
Pensa que no es poden permetre no tenir llicències ni prou ordinadors o connexions, 
o que els treballadors utilitzin els seus propis recursos per poder fer aquesta feina a 
distància o en diferit, més que teletreball. 
Per tant, demana que es tirin endavant aquests plans de desplegament. Diu que 
aquesta urgència és evident i que no es poden esperar mesos i mesos sense disposar 
d’aquests plans.  
Així doncs, el Grup de JxCat donarà suport a aquesta proposició. Entén que tot això 
acabarà amb una regulació pròpia, específica, municipal en la forma que el Govern 
decideixi, però que algun impacte haurà de tenir en el Reglament Orgànic Municipal, 
el ROM, ja que es tracta d’una certa revolució en les estructures pròpiament de 
funcionament de l’ajuntament i de la resta del món local, de manera que també hi 
haurà feina a l’hora d’adaptar la normativa pròpia del consistori en aquest sentit. 
Diu que en la propera proposició tindran ocasió de parlar-ne a bastament, però reitera 
el suport del Grup de JxCat en aquesta proposició del Grup d’ERC. 
 
El Sr. SIERRA anuncia que el Grup de Cs també votarà favorablement la proposta del 
Grup d’ERC. Entén que cal salvaguardar el concepte de salut i la prevenció dels riscos 
laborals dels treballadors de l’Ajuntament de Barcelona. 



CCM 5/20 Presidencia  65/107 
 

Recorda que ja ha dit anteriorment que les mesures que s’han pres són insuficients i 
arriben tard. Anuncia que en posarà diversos exemples. Considera que no és tan sols 
per la pandèmia pel que han de fer servir aquesta eina de forma obligatòria, sinó que 
hauria de ser també una acció de prevenció del mateix ajuntament amb els seus 
treballadors. 
Reitera que pot ser la pandèmia o altres coses. Diu que els posarà una fotografia d’un 
cartell que es va posar a l’ajuntament en els despatxos de la segona planta en què 
posa «Amiant» i una mà per impedir el pas i senyals de prohibit menjar i beure, 
prohibit fumar i obligatori dutxar-se. Indica que d’això el Grup de Cs se n’ha 
assabentat quan, anant al despatx, n’ha tingut coneixement per part d’uns operaris. 
Creu que, sent un tema tan greu i tan perjudicial per a la salut, l’ajuntament ho hauria 
d’haver notificat fefaentment als grups municipals. Apunta que l’amiant és un risc per 
a la salut que està demostrat. 
Parla del risc i la protecció que han tingut els treballadors respecte a la manca de 
material, com ara mascaretes. Insisteix, com ha dit anteriorment, que on primer va 
entrar el virus va ser al mateix Ajuntament de Barcelona, i es queixa que no hi va 
haver ni materials de protecció ni per als regidors ni per als seus treballadors, ni tan 
sols per a la mateixa Guàrdia Urbana que treballa a l’Ajuntament de Barcelona. 
Afegeix que fins i tot a algun se’l va arribar a advertir i a corregir la conducta per crear 
alarmisme pel fet de portar una mascareta. Comenta que un dels guàrdies va arribar a 
resultar infectat pel COVID-19. 
En concret, exposa l’exemple molt gràfic de les dones de la neteja, que li deien que, si 
els regidors no anaven als despatxos, no tenia sentit que elles estiguessin netejant. 
Pensa que és una qüestió de tenir cura dels teus i de ser un exemple. En aquest cas, i 
amb els conceptes de salut i que el teletreball no és treballar des de casa, sinó que ha 
de tenir uns objectius que s’apunten encertadament en la proposició del Grup d’ERC, 
pensa que tots han de treballar en això, però en especial el Govern municipal. 
Així doncs, el Grup de Cs votarà a favor de la proposta. 
 
El Sr. BOU anuncia que el Grup del PP votarà a favor d’aquesta iniciativa, amb el 
benentès que dona per descomptat que aquest pla de desenvolupament per 
fomentar el teletreball ja l’hauria d’estar portant a terme el Govern municipal. 
Al Grup del PP li preocupen determinades actituds d’aquest Govern o, millor dit, 
determinats silencis, perquè generen inquietud i sobretot inseguretat. Recorda que en 
el Plenari del mes anterior el Grup del PP va demanar que es prenguessin les mesures 
de seguretat necessàries i adients, incloent-hi la col·locació de mampares. El Grup del 
PP parlava en aquell cas de les OAC, que els serveis tècnics dels districtes comencin a 
funcionar i a recuperar la ciutat tal com la tenien. 
Diu que el Grup d’ERC presenta aquesta iniciativa que en el fons torna a incidir en la 
inseguretat que està oferint aquest Govern. S’entén que avui dia aquest pla de 
teletreball hauria d’estar més que enllestit, o almenys dissenyat, però la realitat és 
que no coneixen quins plans té aquest Govern sobre el retorn a la normalitat de la 
maquinària administrativa municipal, és a dir, quan i de quina manera es tornarà a 
posar en marxa. 
Comenta que el Govern unes setmanes enrere va presumir de tenir prop de 40 plans 
de desescalada. Pregunta on són, ja que potser existeixen, però els grups no els han 
vist pas. 
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Pregunta, en el cas que un emprenedor vulgui posar un negoci en marxa o un 
particular vulgui fer alguna obra, què se li ha de dir, si se li ha de dir que encara s’està 
avaluant la possibilitat de quins funcionaris treballen presencialment o quins ho han 
de fer treballant telemàticament. Pensa, doncs, que el Govern hauria de ser més clar, 
ja que no ha sentit ni una sola paraula a la premsa sobre en quin moment i de quina 
manera el Govern de Barcelona –és a dir, allò que la gent sovint qualifica com a 
burocràcia– tornarà a estar operatiu. Li sembla òbvia aquesta iniciativa, de manera 
que, a més de donar-li suport, demana a l’ajuntament que avanci i expliqui amb 
claredat com farà aquest retorn a la normalitat. 
 
El Sr. VALLS se suma i vota a favor d’aquesta proposició, afegint que caldria demanar 
al Govern municipal que aporti un calendari precís per finalitzar el procés de valoració 
de llocs de treball, incorporant, en el seu cas, la possibilitat de realitzar teletreball per 
fer possible l’aprovació de l’RLT definitiva de l’ajuntament. Indica que en aquest cas 
cal un compromís clar del Govern en les properes setmanes. 
Així mateix, vol que aquest pla de desplegament del teletreball incorpori, a més, totes 
les mesures de capacitació del personal necessàries per tal de poder dur a terme el 
teletreball de manera segura i en les millors condicions per als treballadors de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La Sra. BONET constata que la proposició del Grup d’ERC aborda dues parts del 
teletreball: les eines del teletreball i l’organització del teletreball. Anuncia, doncs, que 
es dedicarà bàsicament a la primera per reiterar en bona part el que ja ha dit abans. 
Comenta que el Govern ha estat treballant a distància amb eines digitals, però diu que 
s’ha fet a partir d’un pla que s’ha hagut de crear sobre la marxa a causa de la gravetat 
de la crisi que ha suposat la pandèmia, no d’un pla preestablert de les dimensions que 
calia. Troba evident que ningú estava preparat per a la dimensió de la crisi que els 
venia. Per tant, ho han fet combinant treball presencial i a distància, però sobretot 
apostant pel teletreball en tot allò que no requeria la seva presència. 
Espera que trobaran el suport dels grups en l’aposta per a una major inversió en les 
eines, que evidentment és una part importantíssima i que ha de ser sostinguda en el 
temps perquè realment aquesta inversió sigui potent i estigui a l’altura de les 
circumstàncies. Diu que tampoc no s’han donat en aquests dos mesos les condicions 
socials i familiars idònies per treballar des de casa, perquè molts treballadors han 
hagut de combinar la feina des de casa amb la cura dels fills o d’altres familiars que 
tenen a càrrec a causa de la situació provocada per la crisi sanitària del COVID. 
Comenta que la crisi els ha forçat a fer un salt en l’ús de les eines digitals, però que ara 
cal saber aprofitar-ho per consolidar d’una altra manera aquest ús de les eines digitals 
a partir d’ara. 
Pensa que cal avançar cap a la definició d’un nou concepte de lloc de treball, 
adequant la normativa, capacitant els treballadors i treballadores, creant un nou 
entorn de treball digital i realitzant el desenvolupament tecnològic necessari per fer-
ho possible. Constata que la digitalització ha servit per sobreviure, per fer funcionar 
l’organització en una situació excepcional, però que ara cal saber-la utilitzar per ser 
encara més eficients. Manifesta que és la tasca que han d’encarar a partir d’ara i a la 
que es referirà en la seva intervenció la Sra. Ballarín. 
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La Sra. BALLARÍN comenta que totes les eines digitals que ha indicat la Sra. Bonet han 
fet possible una cosa que dos mesos enrere era impensable, que una gran part de la 
feina que es fa des de l’ajuntament es pogués fer a través del teletreball. Creu que 
efectivament això és un punt de partida molt important per entomar el futur del 
teletreball a l’ajuntament. 
Respecte al desplegament concret del teletreball, recorda que el dilluns 18 de maig es 
va publicar a la Gaseta Municipal la instrucció de la gerència sobre el treball a 
distància. Explica que el contingut havia estat treballat a la mesa general de 
negociació i acordat amb els dos sindicats més representatius. 
Comenta que en aquesta instrucció hi ha les pautes mínimes transitòries per al treball 
a distància que s’aplicaran fins que s’acabi el procés de reincorporació presencial del 
personal als centres de treball o fins que es negociï o s’implanti la modalitat de 
teletreball. 
Pel que fa a les característiques més importants d’aquesta instrucció, indica que 
s’assenyala que per poder desenvolupar el teletreball l’Ajuntament de Barcelona 
proporcionarà els equips i les eines que en cada cas siguin necessaris i pagarà les 
despeses de telefonia i Internet quan siguin superiors al que és la despesa habitual. 
També es donarà formació i l’assistència tècnica necessària als treballadors i 
treballadores. Es manté la jornada de treball, de manera que s’hauran de respectar 
pauses, descansos entre jornades i franges horàries de disponibilitat obligatòria. Les 
persones treballadores que tinguin persones a càrrec seu i es vegin afectades pel 
tancament dels centres educatius o centres d’atenció a persones a càrrec podran 
sol·licitar mesures de flexibilitat sense subjecció a la normativa vigent en matèria de 
jornada i d’horaris. Aquestes adaptacions lògicament han de ser raonables i 
proporcionals en relació amb les necessitats de la persona treballadora i les 
necessitats d’organització i amb les càrregues de treball. 
Afegeix que també es reconeix el dret a la desconnexió digital, un dret clau en aquests 
moments, per garantir el respecte al temps de descans, permisos i vacances, així com 
la intimitat personal i familiar. Hi ha restricció a l’hora de posar correus, missatges, en 
caps de setmana, nits, etc., sempre que no siguin per causes imprescindibles, però hi 
ha aquest dret a aïllar-se també. 
A continuació, comenta que també es recullen els drets i deures del treball en la 
distància, que són els previstos al Conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Barcelona i 
també totes les mesures de prevenció de riscos laborals, especialment pel que fa als 
riscos psicosocials i ergonòmics i un servei d’atenció psicològica per orientar i 
minimitzar l’impacte psicològic de la pandèmia. 
Més enllà de tota aquesta instrucció, comparteix el que s’ha dit en la sessió que ara és 
un moment per fer balanç i sobretot per assentar les bases per transformar 
l’organització aprofitant els avantatges d’aquestes tecnologies. En el futur s’està 
treballant per fer un marc de teletreball negociat i hi ha en marxa un projecte entre la 
Gerència Municipal, Recursos, Innovació, IMI, Mobilitat i Persones per avaluar 
l’adaptació de l’organització del treball a distància en aquest moment i sobretot pel 
que creu que cal fer ara, que és plantejar un marc jurídic de prevenció de riscos i de 
condicions per poder adaptar tota aquesta magnífica organització de l’Ajuntament de 
Barcelona a aquesta nova realitat i poder començar a negociar amb tothom a partir 
del mes de setembre. 
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El Sr. CORONAS comença agraint l’aprovació per unanimitat, cosa que vol dir que el 
tema és prou important i tots en tenen molta consciència. 
Vol puntualitzar que la Sra. Ballarín s’ha oblidat d’una mesura, la que es va aprovar el 
dia anterior a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, en què es garantia la 
reducció del 50% de jornada retribuïda als treballadors que tinguin persones 
dependents o menors mentre no obrin els equipaments tant escolars com els 
d’atenció sociosanitària en cas de persones grans. 
Considera que hi ha un repte social majúscul, ja que les dades que els arriben cada dia 
per correu electrònic d’informació de taxa d’atur, de reducció del PIB, mostren que la 
situació serà complicada. Per tant, hi haurà una transformació social necessària i una 
atenció social específica necessària que caldrà afrontar, i per això cal tenir una 
Administració moderna i no tan burocràtica. Aclareix que el Grup d’ERC no ha centrat 
la proposició en aquests termes, però sí que creu que és important que prenguin 
consciència a l’hora de repensar l’organització municipal sobre com es pot donar 
millor servei a la ciutadania alhora que es garanteixen els drets i les condicions 
laborals. 
Està d’acord que cal fer més inversió, però que no es limiti a fer una inversió per 
revertir les mancances del passat, ja que s’ha arribat a aquesta crisi en una situació de 
gravíssimes mancances amb una Administració que hauria de ser modèlica en aquest 
sentit com és l’Ajuntament de Barcelona. Pensa que on té més sentit és en el món 
local precisament, en un ajuntament on les polítiques són absolutament executives i 
cal ser àgils i estar preparats. 
Creu que no s’ha fet un salt. Més aviat diria que sense moure els peus de terra s’ha 
estirat el braç per intentar tenir els recursos necessaris. Opina que aquí és on cal 
aplicar aquest canvi de mentalitat i de cultura organitzativa, de manera que cal pensar 
en una organització més en xarxa que no pas vertical –com és ara–, menys burocràtica 
i més efectiva, però sobretot tenint en compte que de les oportunitats i els riscos que 
han dit abans cal aprofitar al màxim les oportunitats i reduir al màxim aquests riscos, 
cosa que vol dir aprofitar les tecnologies, però també aprofitar el talent de la casa, 
que n’hi ha i molt. 
 
El Sr. SIERRA, sobre la prevenció de riscos laborals en la situació actual o qui ha de fer 
teletreball i qui no, remarca que el que cal a l’ajuntament són tests per al coronavirus. 
 
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. 
 
APROVADA 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
5. –  (M1923/819) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda: - Que l’Ajuntament de Barcelona faciliti els Plans de Contingència, 
acompanyats de les avaluacions de riscos de cada lloc de treball i les mesures 
preventives corresponents, als representants de la Junta de personal i el Comitè 
d’empresa de l’Ajuntament de Barcelona. - Que l’Ajuntament de Barcelona negociï 



CCM 5/20 Presidencia  69/107 
 

aquests Plans de Contingència amb els representants sindicals de la Junta de personal 
i el Comitè d’empresa de l’Ajuntament de Barcelona. - Que es facin estudis de l’ús del 
transport públic en els trajectes casa-feina-casa dels treballadors i treballadores 
municipals.- Que es facin les adaptacions de les funcions dels llocs de treball que 
siguin necessàries, negociant tant el possible teletreball del personal municipal com 
les necessitats i seguretat dels treballadors que s’hagin d’anar reincorporant 
físicament als seus llocs de treball, i que aquestes es negociïn amb els representants 
de la Junta de personal i el Comitè d’empresa de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
(Tractat juntament amb el punt 9) 
 
El Sr. MARTÍ GALBIS comenta que la proposició del Grup de JxCat neix arran de dues 
problemàtiques que fins ara no han estat, a parer seu, ben ateses pel Govern 
municipal. En primer lloc, per la manca de previsió dels plans de contingència de 
reincorporació progressiva del personal municipal davant les diferents fases de 
desconfinament de la pandèmia del COVID-19, ja que per les presses i per la urgència 
això no ha estat ben plantejat. I, en segon lloc, davant la manca de diàleg, i aquí rau, 
creu, el problema polític important que vol ajudar a resoldre aquesta proposició 
dirigida al Govern, per aquesta manca de diàleg i de negociació, sobretot de 
negociació del Govern amb els representants sindicals, amb la part social de 
l’ajuntament, sigui la Junta de Personal o el Comitè d’Empresa, de les condicions 
d’aquesta reincorporació progressiva del personal municipal. 
Explica que a mitjans d’abril el Grup de JxCat es va reunir amb representants de la 
Junta de Personal i del Comitè d’Empresa de l’ajuntament i també, en la mateixa 
reunió, amb els representants sindicals de la Guàrdia Urbana, i la llista de queixes i de 
greuges que els van plantejar tots aquests representants és realment molt llarga i 
difícil de resumir en un minut. 
En tot cas, indica que la principal queixa i crítica, compartida per tots i cadascun dels 
membres d’aquesta Junta de Personal i del Comitè d’Empresa, va ser la nul·la 
negociació per part del Govern municipal en tot allò relacionat amb l’organització del 
treball dels funcionaris fora del seu lloc de treball des del decret de l’estat d’alarma 
fins a la situació actual de desconfinament per fases, el retorn als seus llocs de treball i 
els mitjans de prevenció i seguretat per fer front al COVID-19. Per tant, almenys fins fa 
3 setmanes, hi havia un problema important. Comenta que tots deien que el Govern 
municipal havia confós els conceptes de diàleg i informació, que són correctes, amb 
un concepte molt més important, que és el de la negociació. 
Així doncs, el Grup de JxCat vol amb aquesta proposició recordar al Govern, tenint en 
compte que és un govern que s’autoproclama d’esquerres, que la llei parla de 
negociació col·lectiva. Però amb un govern més sensible a qüestions socials com diu 
ser el Govern actual hauria de tenir-ho molt present. Considera que cal no solament 
dialogar i informar, sinó també negociar les condicions laborals més enllà de convenis 
i d’instruments reglats amb la part social de l’ajuntament. 
Li ha semblat entendre en l’última intervenció de la regidora Ballarín que, aprofitant el 
debat de l’altra proposició, hi havia una previsió que al setembre es pogués negociar 
amb la part social un conjunt de qüestions relacionades precisament amb el 
teletreball. Suposa que tot això anirà lligat i espera que sigui així, però té clar que s’ha 
de negociar, insisteix, amb la part social les condicions dels plans de contingència del 
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desconfinament progressiu dels treballadors municipals, que s’han de negociar els 
plans d’avaluació dels riscos laborals de cada lloc de treball i les mesures preventives 
oportunes, que s’han de facilitar els estudis de l’ús del transport públic en els trajectes 
de casa-feina-casa dels treballadors municipals i, finalment, que s’han de negociar les 
adaptacions de les funcions dels llocs de treball que siguin necessàries de cara al 
teletreball del personal municipal. 
Pensa que no pot ser que la part social no pugui formar part de cap òrgan municipal 
que abordi la crisi del COVID com és la Comissió del COVID-19 o d’altres anàlogues. 
Afegeix que no pot ser que cada gerència municipal, com ha passat, hagi actuat amb 
criteris propis sense estar coordinats ni amb criteris comuns de la Gerència Municipal 
Central. No pot ser que treballadors amb menors o dependents a càrrec hagin estat 
pressionats per reincorporar-se a serveis no essencials, segons la literalitat del que els 
han dit els representants sindicals. No pot ser que els treballadors siguin obligats a 
autoavaluar la seguretat i la salut del seu lloc de treball al seu domicili particular per 
fer el teletreball, ja que tots els treballadors, tant els electes com els que no ho són, 
no estan capacitats per fer aquestes autoavaluacions dels riscos laborals del seu lloc 
de treball. 
Per tot això, demana, doncs, que el Govern municipal orienti el seu treball cap a una 
cosa tan simple com és el compliment de la llei en la negociació col·lectiva en uns 
temes tan sensibles com aquests, en un moment tan extraordinari com és el del 
COVID-19 i els processos de desconfinament i de reincorporació progressiva de tots i 
cadascun dels treballadors de gairebé la totalitat d’aquests 14.000 treballadors 
municipals en el seu lloc de treball amb normalitat. 
Finalment, demana el suport de tots els grups municipals. 
 
La Sra. ALAMANY diu que sempre que s’introdueix la tecnologia en la vida de les 
persones sembla que sigui el resultat d’una evolució natural i sempre positiva, i al 
Grup d’ERC li agradaria posar de manifest que caldria pensar que quan s’entra en una 
dinàmica o procés la tecnologia també transforma aquesta dinàmica i aquest procés. 
Pensa que els regidors haurien de decidir com a responsables públics cap a quin sentit 
volen que les seves dinàmiques es transformin o com volen que es donin aquests 
processos de canvi i quin control o debat democràtic volen tenir davant d’això. 
Pensa que cada pas que es fa amb la intervenció de la tecnologia en la qüestió del 
teletreball s’haurien de fer moltes més preguntes que les que es fan habitualment i 
segurament de manera més participada, tal com estableix també la llei. En definitiva, 
del que es parla és de com es polititza i com es governa aquesta tecnologia, i no 
poden pensar que ara el teletreball és la solució a tot o que la tecnologia és neutra i 
que no té un biaix evident també de classe i d’estatus. 
Constata que aquests dies han estat de treball forçós des de casa per part de les 
persones treballadores tant de l’àmbit públic com del privat, però pensa que han de 
saber analitzar i avaluar les condicions i la qualitat des dels diversos àmbits: des del 
laboral, des de la qualitat del treball, des dels riscos i la salut en el treball. 
Indica que avui dia l’Ajuntament de Barcelona no disposa de les llicències necessàries 
per poder dur a terme aquest teletreball ni moltes de les eines necessàries per poder 
teletreballar de manera segura des de casa. Apunta que el concepte és que el 
teletreball és un nou sistema d’organització del treball en què la persona treballadora 
desenvolupa una part important de la seva feina fora de l’empresa i per mitjans 
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telemàtics, però per poder-ho fer és l’empresa qui ha de facilitar els mitjans 
necessaris: l’ordinador personal, llicències, un mòdem, connexió a Internet. Diu que 
per això cal tenir clar el concepte que treballar des de casa no és teletreballar, i pensa 
que massa ràpid es fa aquesta associació. 
Explica que, en el context del confinament, l’Ajuntament de Barcelona ha fet diferents 
proves pilot de teletreball, però que encara està molt lluny d’implementar-ho 
sistemàticament i amb èxit, ja que les llicències ofertes són insuficients. Indica que 
s’han ampliat fins a 8.000 les llicències de treball en remot, però hi ha grans 
mancances pel que fa a les eines i el suport informàtic. 
Exposa que la crisi del coronavirus és evident que ha accelerat la implementació del 
teletreball, ja que no ha estat una opció, sinó que ha estat bàsicament un pedaç que 
s’ha posat a una situació sobrevinguda i creu que cal tenir molt clar que és un pedaç 
sobre el qual encara no s’ha reflexionat prou. És evident que hi ha aspectes positius, 
com la reducció de la mobilitat, la consegüent reducció de la contaminació de l’aire i 
l’acústica, però també hi ha mancances tecnològiques per a la seva correcta 
implementació i aspectes a millorar per assolir una conciliació real. Sense anar més 
lluny, sap que el teletreball en el cas de les dones, per exemple, implica una 
sobrecàrrega de feina i una jornada laboral que s’incrementa en dues hores. Per tant, 
el tema important també que s’ha posat sobre la taula és el dret a la desconnexió que 
haurien de tenir també els treballadors i la prevenció dels riscos psicosocials que pot 
ocasionar el teletreball. 
Vistes les dificultats que hi ha per separar entre temps professional i privat, manifesta 
que urgeix la necessitat que des de la institució es protegeixi la seguretat i la salut de 
les treballadores i els treballadors mitjançant el compliment dels temps de treball, de 
descans, a més d’una bona organització dels mitjans tecnològics per a la realització de 
la feina. Per això, no hi ha altre remei que consensuar i dialogar quines són les 
condicions materials que el Govern posarà a disposició. 
En aquest sentit, indica que el prec del Grup d’ERC anava en aquesta direcció de fixar 
uns criteris homogenis i clars –sobretot clars, que no s’hagin de rectificar cada dos per 
tres com està passant darrerament en l’actualitat de Barcelona– en els plans de 
contingència, i sobretot no anar improvisant. 
Pel que fa als riscos psicosocials, indica que són diversos i greus en alguns casos: 
l’aïllament, l’estrès laboral o el tecnoestrès en les seves diferents variables. Afegeix 
que, en funció de la intensitat, freqüència i duració, aquest tecnoestrès laboral pot ser 
l’origen de nombroses malalties i trastorns de salut que al final poden acabar en una 
baixa del personal. 
Per això, a banda del prec que el Grup d’ERC demana d’aquesta homogeneïtzació dels 
plans de contingència, de la claredat en la informació que es dona, de consensuar i 
dialogar amb els actors que poden prendre part a l’hora de prendre aquestes 
decisions, el Grup d’ERC ha proposat el desenvolupament del Pla de desplegament del 
teletreball, que incorpori els criteris de flexibilitat horària, la conciliació familiar i 
personal i els permisos per cuidar persones dependents. 
Tanmateix, el seu Grup no pensa que la tecnologia o el teletreball vindran a 
solucionar-ho tot, sinó que cal governar la tecnologia, cal polititzar-la i no oblidar que 
té un evident biaix de classe social, de manera que en aquest cas caldria intervenir en 
la gran part de dimensions que poden contribuir a enriquir les decisions que es 
prenguin a partir d’ara. 
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El Sr. SIERRA anuncia el vot a favor del Grup de Cs de la proposició del Grup de JxCat i 
espera que el Govern també accepti el prec del Grup d’ERC. 
Exposa que el Govern municipal, d’una banda, ha aconseguit un conveni amb els 
sindicats representats en l’Ajuntament de Barcelona, però, de l’altra, té una manca de 
diàleg fluid alarmant i una interlocució amb els agents socials que, havent mantingut 
reunions amb la junta i el comitè i amb altres sindicats, veu com una constant. Creu 
que això és preocupant precisament per la finalitat última, ja que els sindicats i els 
agents socials vetllen per la seguretat i els drets dels seus treballadors. Per arribar a la 
finalitat de la salvaguarda d’aquests drets, necessiten un interlocutor que tingui un 
diàleg fluid amb ells i certesa en la ja incertesa que suposa la crisi sociosanitària del 
COVID-19. Afegeix que en aquest sentit necessiten unes certeses que vinguin donades 
del mateix Ajuntament de Barcelona, de la patronal, que tingui en compte tots els 
seus drets. 
Comenta que es queixen de manera constant en la prevenció de riscos laborals de la 
manca de material, però no solament els companys de la Guàrdia Urbana, sinó que 
tots els sectors es queixen de la falta de claredat, de materials i de tests. Per saber qui 
ha de teletreballar, qui s’ha de quedar a casa o qui pot continuar sent útil, cal saber 
qui té aquests tests, tant els serològics com els de detecció de la malaltia, per poder 
organitzar mínimament la plantilla de l’ajuntament. 
Commina, doncs, el Govern a tenir aquest diàleg més fluid, i votarà a favor de la 
proposició. 
 
El Sr. BOU anuncia que votarà favorablement la proposició del Grup de JxCat. Diu que, 
malauradament, haurà de repetir algunes de les coses que ja ha dit abans respecte a 
la proposició del Grup d’ERC, perquè la realitat és que l’Ajuntament de Barcelona no 
està sent transparent respecte al seu propi funcionament, i els grups que exerceixen 
l’oposició estan amb un ull posat en la seguretat dels treballadors i un altre en la 
ciutat, en el fet que la ciutat pugui reprendre el seu dinamisme al més aviat possible. 
Indica que coneixen el que cadascú pot fer en aquesta fase en el barri, en la ciutat o 
en la província, però no coneixen un pla realment de desescalada municipal que tingui 
el mateix Govern. 
El Grup del PP és conscient que la relació amb els sindicats ha d’existir, ja que és una 
cosa que realment dona un equilibri molt important a les empreses i a l’ajuntament 
com a empresa, i sobretot comptar amb els tècnics i plegar-se al que ells diuen 
recollint el tema de la desescalada i aplicant el sistema pràctic i real a sobre del lloc de 
treball de cada treballador. 
Comenta que el Decret d’alcaldia del 24 d’abril del 2020, sobre mesures addicionals 
de prevenció, de protecció i organitzatives, en la presentació dels serveis municipals 
durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 és 
l’últim gran decret que signa l’alcaldessa. Sobre organització l’ajuntament, en el seu 
article primer, en què es parla de plans de contingència, fins i tot diu que és un 
principi rector del decret assumir els canvis que puguin sorgir en funció de la fase en 
què es trobin. 
Indica que l’Ajuntament de Barcelona pot acordar reprendre l’activitat i l’obertura 
dels equipaments municipals d’acord amb allò que disposi en cada moment la 
normativa vigent i les autoritats sanitàries. Per tant, la decisió és que els serveis 



CCM 5/20 Presidencia  73/107 
 

ordinaris de l’ajuntament recuperin la seva normalitat i, depenent del Govern 
municipal, el que creguin convenient. Considera que la prudència pot anar lligada amb 
l’eficàcia i el retorn a la normalitat, i que només cal voluntat política. 
En definitiva, reitera el vot afirmatiu del Grup del PP. 
 
El Sr. VALLS constata que es repeteixen una mica els uns i els altres, de manera que 
serà breu. 
Creu que, tenint en compte les darreres novetats, l’ajuntament hauria de fer públics 
no tan sols els plans de contingència, sinó també els plans de restabliment presencial 
dels serveis essencials, acompanyats de les avaluacions de riscos de cada lloc de 
treball i les mesures preventives corresponents. 
Li semblaria necessari també que el Govern municipal es dotés de l’eficiència i els 
recursos materials i informàtics necessaris per tal de poder desenvolupar el treball en 
xarxa i en unes condicions òptimes. 
Diu que això és el que volia afegir a una proposta que votarà. 
 
La Sra. BALLARÍN anuncia tant el vot afirmatiu a la proposició com l’acceptació del 
prec. Comença explicant que durant la crisi del COVID-19 aquest ajuntament ha donat 
una resposta molt ràpida, àgil i adequada a les necessitats que la ciutadania i que la 
ciutat de Barcelona han tingut en aquests moments tan complicats. Diu que si aquesta 
resposta ha estat bona, com creu que s’ha reconegut arreu, ha estat gràcies a una 
cosa fonamental: els 16.500 treballadors i treballadores de l’ajuntament, que han fet 
una molt bona feina en aquests moments tan complicats. 
Així mateix, destaca que per part de Recursos s’ha fet un gran esforç per organitzar en 
aquestes condicions tan difícils el que és tota la casa i sobretot el que són els llocs de 
treball de l’organització. 
Comenta que, des del moment que es va aprovar l’estat d’alarma i es va fer el decret 
de confinament, des de l’Ajuntament de Barcelona han destinat tots els recursos 
possibles buscant-ne en llocs de vegades insospitats, intentant trobar els recursos que 
no existien, per garantir que tota la plantilla pogués continuar desenvolupant la seva 
feina a fi de mantenir el màxim de serveis públics en funcionament i que poguessin 
treballar adequadament com a servidors públics que són tots els que treballen a 
l’ajuntament. 
Per això exposa que el Govern es va marcar dos objectius prioritaris. El primer 
subratlla que va ser garantir la seguretat total de les persones que estaven treballant 
presencialment, però també, en segon lloc, garantir al màxim les condicions de treball 
de les persones que ho havien de fer des del seu domicili. Explica que, en aquest 
sentit, han estat treballant sobre el programa del teletreball. 
Manifesta que, per fer-ho, van fer els corresponents plans de contingència per a 
cadascun dels serveis de l’ajuntament, que s’han anat compartint amb els sindicats i 
també en l’àmbit de la Mesa General. S’han aprovat les instruccions i decrets 
d’alcaldia necessaris, normes que vol subratllar de manera especial perquè la 
Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis han agafat 
aquestes normes com a model i n’han recomanat l’aplicació a d’altres 
administracions. 
Apunta que, durant aquesta crisi sanitària, de les 16.656 persones que treballen a 
l’organització municipal, 6.074 ho han continuat fent presencialment, 
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fonamentalment la Guàrdia Urbana, els Bombers i els Serveis Socials, però també els 
àmbits de la salut pública i de cementiris; i ho han fet telemàticament les 10.582 
persones restants.  
Comenta que, per garantir la seguretat, s’han fet 563 proves PCR i 210 tests ràpids a 
les persones que estaven confinades i eren asimptomàtiques que pertanyien als 
serveis presencials. Diu que se’ls han fet aquestes proves per poder tornar a la feina 
amb garanties, i també a les persones que havien tingut símptomes, per tal que 
poguessin retornar a la seva feina. 
Informa que actualment s’estan posant en marxa 2.000 proves PCR addicionals per 
avaluar les persones de la plantilla que han tingut símptomes i també s’està fent una 
valoració de més de 10.000 proves serològiques i d’anticossos a tots els serveis 
presencials municipals.  
Diu que, per sort, a més de parlar de confinament en aquests moments, ja s’ha 
superat una primera part de la pandèmia i toca parlar sobre el retorn. 
Afirma que actualment el Govern vol abordar el retorn amb el mateix esforç i rigor 
que s’ha abordat tot el procés de confinament. Al Govern municipal li preocupen de 
manera molt especial totes les persones que han estat treballant des de casa i ho han 
fet tenint a càrrec seu persones dependents o fills o filles. Aclareix que els preocupa, 
perquè és una dificultat molt difícil d’abordar, la por natural que tenen totes les 
persones que han estat a casa seva de tornar-se a reincorporar després d’haver passat 
en el seu domicili tot el procés de confinament. 
Per tal que aquest procés de retorn tingui el màxim possible de rigor i coherència amb 
la resta del sector públic, explica que han estat en contacte des de Recursos Humans 
amb els criteris que està treballant el Ministeri de Funció Pública i la Secretaria 
General de Funció Pública de la Generalitat. Per part d’alcaldia, es va aprovar el dia 24 
d’abril un decret perquè les gerències municipals i els ens municipals de l’ajuntament 
desenvolupessin els seus plans de retorn, i es tracta d’un decret que recull el nivell de 
risc dels llocs de treball de l’organització municipal, les mesures de prevenció a 
adoptar en cadascun i els EPI que es requereixen a cadascun dels llocs. Vol destacar 
que a la intranet municipal, amb absoluta transparència, està disponible la versió 
actualitzada de l’avaluació de riscos dels llocs de treball. 
Informa que en total en aquests moments l’ajuntament compta amb 91 plans de 
retorn, que han estat avaluats inicialment per la Gerència de Recursos Humans, la 
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, i en concret, dins d’aquesta 
gerència, pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Comenta que aquests 91 plans 
de retorn han estat traslladats documentalment per a la seva informació a la 
representació sindical i han estat tractats amb ells en reunions telemàtiques. Afegeix 
que, finalment, han estat informats els comitès de seguretat i salut en tot allò que es 
refereix a la prevenció de riscos laborals i s’ha tractat també en diferents reunions 
telemàtiques. 
Apunta que en aquests moments, per poder retornar a la presencialitat, s’està 
avaluant tot el personal que manifesta alguna sensibilitat envers el COVID, incloent-hi 
aquelles persones que tenen més de 60 anys i, com ja s’establia al Decret d’alcaldia, 
cap de les persones sensibles es reincorporarà al seu lloc de treball sense un informe 
de vigilància de la salut. S’estan avaluant un total de 1.254 persones sensibles, i ja hi 
ha l’informe de 305 persones. 
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Afegeix que, en el Decret d’alcaldia de 24 abril, també s’habiliten solucions amb 
flexibilitat per adaptar la tornada presencial de les persones que tinguin a càrrec seu 
altres persones dependents o altres situacions de cura. Des de la Gerència de 
Recursos Humans, a través de més de 500 comandaments intermedis d’aquesta 
organització, s’està fent una valoració individualitzada de les persones per poder 
saber amb exactitud quina és la seva situació –de cures de menors, d’altres 
dependents, de dificultats de tornar a la feina– amb l’objectiu únic d’aconseguir que 
aquests plans de retorn siguin el més acurats i adequats possible a cada situació 
individual. 
A continuació, per alinear l’organització i posar en marxa els plans de retorn, comenta 
que hi ha hagut diferents reunions amb la resta de comandaments i s’estan posant en 
marxa tots els edificis perquè el dia 25 de maig estiguin en condicions. Pel que fa als 
serveis no essencials, recorda que es farà un sistema de terços rotatoris durant la 
primera fase i posteriorment s’anirà incrementant la presencialitat. 
Finalment, en relació amb la mobilitat, tot i que no es pot allargar, és evident que 
també hi estan treballant. 
 
El Sr. MARTÍ GALBIS vol agrair a tots els grups municipals el suport a aquesta 
proposició, que farà que s’aprovi per unanimitat. Creu que és important que teixeixin 
entre tots complicitats i que facin esforços per convergir en plantejaments que són 
absolutament de sentit comú, raonats i de futur. Diu que tots els han d’encarar, i 
especialment el Govern per la seva sensibilitat a l’hora d’acceptar que hi ha coses que 
s’han de fer, que hi ha temes pendents. 
Indica que algunes de les coses que ha defensat en la proposició, o gairebé totes, no 
són idees, propostes o crítiques del Grup de JxCat, sinó que han fet de canalitzadors, 
de missatgers d’un conjunt de queixes i greuges que no poden ser acceptables de cap 
manera en un ajuntament com el de Barcelona. 
Per tant, els dona les gràcies a tots i espera que el Govern tiri endavant el mandat 
d’aquesta proposició i que puguin fer-ne un seguiment aviat. 
 
La Sra. ALAMANY constata que estan parlant del retorn dels treballadors de la casa en 
situacions molt diverses. Pensa que l’organització ha d’estar preparada per afrontar 
els reptes socials que venen. Manifesta que contrasta una mica el cofoisme del 
Govern amb les queixes que hi ha de treballadors i de sindicats. 
Es queixa que als centres de prevenció no s’ha anat a comprovar in situ si les 
actuacions dutes a terme són les establertes en els plans de prevenció, ni tampoc s’ha 
fet una avaluació de riscos de cada lloc de treball. A més, destaca que hi ha una manca 
absoluta de criteris homogenis i que cada gerència està establint horaris diferents, de 
manera que s’està vulnerant l’acord de condicions. 
Agraeix que s’accepti el prec, però demana que el Govern s’hi posi. 
 
El Sr. BOU creu que, abans de la incorporació dels treballadors als seus llocs de treball, 
és molt important veure quins informes hi ha del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals, és a dir, què diuen ells, que són els especialistes. Pensa que primer cal mirar 
com fer-ho i després incorporar els treballadors, però per aquest ordre. 
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La Sra. BALLARÍN vol acabar destacant que els serveis públics que presta l’ajuntament 
són molt diversos i per això hi ha la necessitat de flexibilitat dels plans de retorn, però 
que en aquests plans de retorn sí que hi ha dues coses que es garantiran sempre: que 
cap persona sensible es reincorpori al seu lloc de treball sense el seu informe de 
vigilància de la salut i que en el cas de les persones que tinguin a càrrec seu persones 
dependents o altres responsabilitats a casa sempre s’avaluaran de manera 
individualitzada aquestes situacions per trobar-los la millor solució. 
 
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. 
 
APROVADA 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
6. –  (M1923/841) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda: - Que el Govern municipal procedeixi a elaborar un pla específic de 
seguretat ja des de la fase cero del desconfinament. Que al mateix pla es contemplin 
mesures de protecció per als membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona com la 
dotació de pistoles taser, així com equips de protecció individual.  
 
El Sr. SIERRA diu que si es llegeix la literalitat del text és que s’elabori un pla de 
seguretat específic per a la fase del desconfinament, i el Sr. Batlle és el que té la 
responsabilitat de fer i desfer, organitzar i desorganitzar en la mateixa Guàrdia Urbana 
de Barcelona. Aclareix que el Grup de Cs fa un suggeriment, tenint en compte que, en 
països de l’entorn i que han patit el COVID-19 amb anterioritat a Espanya, el que es 
produeix en tots els casos després de la crisi sociosanitària és una crisi d’inseguretat, 
que era el principal problema que assenyalaven els barcelonins abans d’aquesta 
pandèmia. 
Manifesta que el suggeriment està totalment obert. Comenta que va tractar de posar-
se en contacte amb el regidor de Seguretat per explicar-li més en profunditat la 
iniciativa, que va en el sentit del que li deia anteriorment, que, tenint el Sr. Batlle la 
competència i la capacitat de poder dur a terme aquest pla de contingència, el Grup 
de Cs estan oberts a negociar-lo amb ell i la resta de grups de l’oposició per aportar-hi. 
Diu que ha vist determinades reivindicacions i deficiències durant el decret d’alarma 
fins avui dia. Exposa que els companys de la Guàrdia Urbana reclamen mascaretes i 
tests. 
Reconeix que s’han implantat, com es va fer en els Mossos d’Esquadra i en molts 
ajuntaments com el de Marbella, la utilització de les pistoles elèctriques, un mètode 
que impedeix el contagi i que facilita l’actuació de les policies locals i la seguretat per 
als agents i per a tercers.  
Destaca les càmeres de seguretat que el Sr. Batlle va anunciar el cap de setmana 
anterior, que el Grup de Cs li va proposar en aquesta Comissió, en què el regidor de 
Seguretat es va negar a aquesta implantació, però que ara, en canvi, s’està 
implantant. Diu que no hi ha cap problema, que el seu Grup sempre tindrà la mà 
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estesa i que el regidor de Seguretat és qui fa i desfà, però celebra que s’hagin 
instal·lat. 
Remarca una modificació dels torns de treball per a una optimització, fins i tot 
arribant a substituir alguns guàrdies urbans perquè hi hagi aquesta optimització i més 
guàrdies urbans al carrer, és a dir, que hi hagi més efectius. Insisteix que, ara que hi 
haurà negociacions amb el Govern d’Espanya, que té el mateix color que el Govern 
municipal, i es demanarà que no els robin el superàvit i que es permeti flexibilitzar la 
regla de despesa, seria important que també es pogués contractar personal essencial 
com el de la Guàrdia Urbana i dotar aquest cos de més efectius. 
Pensa que cal recuperar les càmeres unipersonals, que li consta que s’havien 
implantat en una prova pilot en el mandat anterior. 
Conclou que s’han de fer totes les mesures que considerin, però posant especial 
èmfasi en el fet que, des que es produeix el desconfinament, el que es produeix de 
manera lògica –cosa que ja han advertit les forces i cossos de seguretat de l’Estat– és 
que hi ha diversos problemes de seguretat i que cal posar-hi atenció. 
Així mateix, anuncia que aprofundirà respecte al narcotràfic i el fenomen de 
l’okupació en determinats barris de la ciutat, que fins i tot es podrien incorporar a 
aquest pla específic de seguretat en la desescalada. 
 
El Sr. CORONAS constata que la crisi del COVID-19 els ha agafat en un moment en què 
no estaven preparats, atès que hi ha hagut manca de material, de previsió, de 
formació i també de cultura laboral davant d’una situació així. Reconeix que no ha 
estat fàcil i no vol fer un escarni sobre això. Però sí que pensa que en el moment del 
retorn a les condicions d’una certa normalitat s’haurien de fer les coses millor. 
El Grup d’ERC vol plans de retorn segurs per a tot el personal municipal, i no solament 
per al que depèn de la Gerència de Seguretat, però en casos com aquest també cal 
tenir en compte que es tracta de personal essencial, que treballa al carrer, en 
contacte directe amb la ciutadania, cosa que implica un esforç més gran en l’àmbit de 
la prevenció de riscos. 
Diu que es fa seves les peticions d’alguns sindicats sobre els elements de protecció, 
tant aparells de desinfecció portàtils com ràdios portàtils digitals que siguin personals 
i no compartides, les mampares de metacrilat a dependències municipals, 
termòmetres sense contacte, catifes desinfectants en els accessos als equipaments i, 
per descomptat, els EPI. Remarca, però, que el Sr. Sierra aprofita que el Pisuerga passa 
per Valladolid per colar una vegada més el tema de les pistoles elèctriques, i el Grup 
d’ERC creu que aquest debat no és pertinent ara si no s’ha demostrat que les pistoles 
elèctriques siguin efectives contra el virus, cosa que pensa que no ha passat. 
Pel que fa a donar pistoles elèctriques indiscriminades a tothom, no hi està d’acord, 
tot i que pensa que es pot parlar del fet que algunes unitats en puguin disposar, però 
creu que s’ha de fer el debat com cal i no a partir d’un posicionament definit 
prèviament, com fa el Grup de Cs. 
Corregeix al Sr. Sierra i li diu que no hi haurà una crisi d’inseguretat, sinó una crisi 
social majúscula que tindrà derivades en seguretat, evidentment, com totes les crisis 
socials, però creu que posar el debat ara sobre pistoles elèctriques és un error. El Grup 
d’ERC opina que hi ha molts altres temes que són prioritaris i que segur que 
comparteixen, com ara les càmeres personals, la modernització dels equipaments, la 
formació específica dels agents de la Guàrdia Urbana i la integració de la Guàrdia 
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Urbana en els diversos serveis municipals, sobretot en els que afecten els efectes 
socials de la ciutadania. 
Per tant, el Grup d’ERC votarà en contra no perquè estigui en contra que hi hagi un 
retorn a l’activitat en condicions, a una certa normalitat, sinó perquè el tema de les 
pistoles elèctriques creu que està absolutament fora de lloc. 
 
El Sr. MARTÍ GALBIS votarà a favor d’aquesta proposició i no vol centrar el debat en les 
pistoles elèctriques perquè és un debat que han tingut en altres ocasions, en debats 
sobre la Guàrdia Urbana i sobre seguretat, sobre estudiar nous elements i noves 
mesures d’actuació de la Guàrdia Urbana. I, per tant, des del moment en què hi ha 
obert un debat i diferents policies locals de Catalunya, de l’Estat i de la Unió Europea 
les fan servir en determinades circumstàncies i amb determinades prevencions, pensa 
que aquest debat s’hauria d’anar superant. 
El Grup de JxCat creu que, de fet, ja hi ha aquesta doble crisi que el Sr. Coronas 
negava. Pensa que hi ha la crisi social, però també la crisi de seguretat. Opina que, 
lamentablement, en el futur veuran situacions que justificarien una adaptació dels 
plans de seguretat de l’ajuntament i dels dispositius de la Guàrdia Urbana i de la resta 
de forces policials, començant pels Mossos d’Esquadra, que és la policia nacional de 
Catalunya. Això és així perquè el millor és fer prevenció. Constata que sempre es parla 
de seguretat, i pensa que cal parlar més aviat de prevenció i seguretat.  
Comenta que hi ha gent que es dedica a estudiar els possibles escenaris de futur que 
els poden afectar com a societat, com a Ajuntament de Barcelona i com a ciutat de 
Barcelona. 
Reconeix que no tothom pensa el mateix, però creu que hi ha un cert convenciment 
que la crisi social en part derivarà en una crisi d’inseguretat. Es parteix d’una situació 
complicada, ja que la inseguretat és el principal problema dels barcelonins abans que 
comencés la pandèmia, segons tots els baròmetres municipals dels darrers mesos i 
anys. Per tant, pensa que és convenient planificar i estudiar què pot passar tenint en 
compte el que passarà també socialment, que és un petit drama, per no dir un gran 
drama.  
Aclareix que no solament parla de seguretat lligada a la delinqüència, sinó també 
lligada a l’incivisme, que són dos debats diferents i que tots intenten separar-los. 
Comenta que en el prec que presenta el Grup de JxCat ja en parlaran, tenint en 
compte que coincideix amb aquesta segona part de la proposició sobre l’incivisme i 
sobre les possibilitats que hi ha que la Guàrdia Urbana actuï amb més convicció per 
ordres polítiques, perquè la Guàrdia Urbana no actua per lliure, sinó que també actua 
principalment per instruccions polítiques. 
Per tant, constata que hi ha una ciutat amb molts punts negres, incidències 
d’inseguretat i també d’incivisme, ja que hi ha «botellots» i situacions que tots han 
vist els últims dies.  
Demana, doncs, que estigui present aquest nou escenari. Pensa que és una qüestió de 
responsabilitat política, sense fer alarmismes i diferenciant inseguretat de la 
delinqüència respecte a l’incivisme. Però creu que cal prendre mesures. 
Per tant, des d’aquest punt vista, anuncia que, pistoles elèctriques al marge, votarà a 
favor d’aquesta proposició. 
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El Sr. BOU indica que poden dir moltes coses en aquesta Comissió, però no poden 
permetre que Barcelona es converteixi de nou en una de les ciutats més insegures 
d’Espanya. Ja no n’hi ha prou d’acusar altres sobre la destinació d’efectius com va dir 
l’alcaldessa en el seu moment, ni tampoc val silenciar les notícies o mirar cap a una 
altra banda. Cal que es preparin i no dubta que la Guàrdia Urbana ja ho està fent, 
preparar-se per a l’escenari futur que ja veuen en diferents districtes de la ciutat en 
ple confinament: furts, robatoris, amb violència o sense, tripijocs, punts de venda de 
droga, incivisme, fets que amb la crisi econòmica s’aniran incrementant i 
desembocaran, lamentablement, en conseqüències per a la societat. 
Pensa que cal anticipar-se a la realitat delictiva. Entén que ja no roben als turistes, 
sinó que ja roben i amenacen als veïns de la ciutat. Diu que no s’aturarà més en això 
perquè el Grup del PP ja ha demanat un pla de xoc on sigui necessari. 
Demana que la Guàrdia Urbana de Barcelona es doti dels equips, recursos i 
instruments necessaris per complir amb la seva feina, entre ells que es doti de les 
pistoles elèctriques. Es dirigeix al Sr. Coronas per dir-li que no demana pistoles 
elèctriques per a tothom, sinó estrictament per a les persones preparades i en 
situacions adequades. Diu que tots han vist imatges de 7 i 8 guàrdies urbans reduint 
físicament a cops un delinqüent. Apunta que això s’evitaria amb una pistola elèctrica. 
A continuació, admet que el Pisuerga passa per Valladolid, però diu que el Sr. Coronas 
vol recollir el rave per les fulles. Insisteix que estan parlant d’unes pistoles que es 
poden fer servir puntualment. Està convençut que s’imposarà a la Guàrdia Urbana, 
evidentment amb un control, perquè són molt efectives, i, com ha dit el Sr. Sierra, en 
defensa del guàrdia i fins i tot en defensa del delinqüent. 
Recorda que ja es va demanar a la sessió del mes de juny com a pla preventiu de 
seguretat. Pensa que la seguretat no és una qüestió ideològica, sinó un dret, i a més la 
manca de seguretat afecta greument l’economia. Pensa que en una crisi com l’actual 
cal un pla i poden discutir quin tipus de pla, però no poden discutir que és necessari. 
Per tant, votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
El Sr. VALLS anuncia que votarà a favor d’aquesta proposta.  
Comenta que una de les realitats que aquesta pandèmia ha posat de manifest és la 
importància de la previsió, l’anticipació, la transparència i la planificació a les 
administracions públiques i una gestió eficient d’acord amb la planificació, cosa que 
s’ha dit molt pel que és la crisi sanitària. Diu que tots miren d’anticipar les 
conseqüències de la crisi econòmica i social. 
Constata que no és fàcil tractar aquest tema i no s’ha de fer alarmisme, però reconeix 
que una crisi econòmica i social com s’anuncia pot provocar altres tipus de fenòmens, 
un dels quals és que torni la inseguretat, per molts motius, tal com ha recordat en 
part el Sr. Sierra. De totes maneres, la realitat de la ciutat tampoc no desapareix. Diu 
que més tard parlaran d’una altra forma d’inseguretat o de delinqüència greu, que 
són els narcopisos. 
Manifesta que el Grup de Barcelona pel Canvi dona suport a les iniciatives que 
persegueixen la seguretat i la tranquil·litat dels barcelonins i també la seguretat dels 
agents de la Guàrdia Urbana. Comparteix, doncs, l’objectiu d’equipar la Guàrdia 
Urbana –en aquesta crisi i sense aquesta crisi, però encara més actualment– amb els 
mitjans necessaris per protegir la salut dels agents, i és el Sr. Batlle, mirant la realitat 
dels cossos de seguretat, qui ha de veure quins són els mitjans més potents, com ara 
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les pistoles elèctriques. Recorda que han tingut debats sobre, per exemple, les 
càmeres de vigilància. Ara a Barcelona, sobretot amb la Unió Europea i la ciutat de Lió, 
s’estan posant càmeres de vigilància de molt alt nivell a molts llocs. Pensa que cal 
anticipar tots aquests moviments i ha de ser la Guàrdia Urbana qui tingui aquesta 
protecció necessària.  
Confia que d’aquesta manera les circumstàncies no els tornaran a superar com va 
passar un any enrere, i amb la Guàrdia Urbana seran capaços d’enfrontar aquests 
reptes que vindran d’una forma o d’una altra i que cal anticipar, tranquil·lament però 
amb molta voluntat. 
 
El Sr. BATLLE reconeix que, efectivament, la situació és complicada i que amb la crisi 
econòmica i social que seguirà a la crisi sanitària caldrà estar molt amatent als reptes 
de seguretat. Però també constata que en aquests moments els problemes 
d’inseguretat han baixat molt en relació amb períodes anteriors. 
Vol donar dades objectives, que es desprenen tant dels índexs que els hi passen el Cos 
de Mossos d’Esquadra com de la mateixa Guàrdia Urbana. Els últims mesos els furts 
han disminuït un 94%; els robatoris, un 70%; els robatoris amb violència i intimidació 
han disminuït un 81%, i les okupacions d’immobles han disminuït un 43%. Però, en 
relació amb els reptes de seguretat i en el desconfinament, per fer-hi front, el Govern 
també té una línia de treball definida i, per tant, no creu que calgui fer un pla nou. 
Recorda que l’Ajuntament de Barcelona ha configurat una línia de treball amb uns 
objectius, amb unes prioritats i amb unes actuacions que serveixen perfectament per 
donar resposta ara als reptes de seguretat que es presentaran, amb proximitat, amb 
més efectius al carrer, reforçant l’atenció a la ciutadania i la resposta a les necessitats 
del territori, que són les prioritats d’actuació de la Guàrdia Urbana; el redisseny que 
s’ha fet de l’espai de coordinació policial amb els Mossos d’Esquadra a través de la 
Mesa de Coordinació Operativa per fer més efectiva i més forta aquesta coordinació 
policial necessària per a la lluita contra el narcotràfic, els furts i els robatoris, i també 
el canvi d’organigrama de la Guàrdia Urbana per dotar-la d’una millor estructura 
organitzativa per donar resposta a les demandes actuals de la ciutadania i adaptar-se 
als nous reptes de futur. Indica que aquests són els punts principals del nou model de 
servei i gestió de la Guàrdia Urbana que el Govern va presentar als grups en l’última 
sessió d’aquesta mateixa Comissió el passat mes de febrer. 
Afegeix que a tot això s’hi pot sumar que per gestionar el desconfinament dins de la 
Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament s’ha creat un grup de treball de seguretat que 
segueix fil per randa totes les casuístiques que es donen per poder definir les 
actuacions pertinents. Diu que la seguretat de la ciutat és la missió del Govern, com 
ho és també la seguretat de la mateixa Guàrdia Urbana. 
Veu que hi ha dos temes concrets que preocupen el Grup de Cs, que són les pistoles 
elèctriques i els equips de protecció individual. En relació amb les pistoles elèctriques, 
recorda que ja va contestar també en una altra Comissió. Per tant, en aquests 
moments no creu que respongui a una necessitat operativa i, si en algun moment 
arriba una petició en aquest sentit de la direcció operativa del cos, se’n farà l’anàlisi 
corresponent. Afegeix que la seguretat dels agents és sempre una prioritat del Govern 
municipal i que estan dotats d’un equipament que s’actualitza de manera permanent 
en funció de les necessitats que la mateixa Guàrdia Urbana detecta. 
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En relació amb els equips de protecció individual, indica que la voluntat política i 
directiva de la Guàrdia Urbana ha estat des del primer moment proveir els agents del 
material de protecció individual. Des de la Unitat de Gestió de Recursos s’han atès 
totes les demandes de material de protecció, no s’han escatimat esforços i el personal 
que s’ha destinat a això ha estat el personal de primera activitat, el personal de 
segona activitat i el personal administratiu. Com a mesures de seguretat i prevenció, 
també s’ha subministrat als Mossos d’Esquadra que presten servei a la sala conjunta 
de comandament personal de neteja i responsables dels sindicats que ho han 
demanat. Informa que s’ha distribuït gel hidroalcohòlic, equips de protecció individual 
de tot tipus, les mascaretes de tot tipus, guants, equips de protecció individual per 
posar-se en cas de contacte directe amb persones infectades, granotes, peücs, ulleres 
de protecció a través de lliuraments diaris i setmanals, i el resultat és una mostra del 
material setmanalment lliurat fins a finals d’abril amb els milers de mascaretes, 
mascaretes quirúrgiques, mascaretes de diferents tipus, guants, granotes, peücs, 
ulleres, hidroalcohol i desinfectant, que estan a la disposició dels grups. 
En resum, perquè considera que les línies de treball engegades funcionen, són útils i 
no considera que hagin d’elaborar un nou pla per dur a terme el que ja estan fent; 
perquè considera que la proposició del Grup de Cs no aporta res de significatiu que 
realment vagi al fons de la qüestió i els ajudi a millorar la feina que ja estan fent ara, i 
també perquè sembla més aviat que s’ha fet un refregit de demandes que poden 
haver arribat amb tota la bona intenció de diferents sectors, no pot donar suport a la 
proposició, però sí que reitera la preocupació del Govern municipal per fer front a les 
contingències que se’n puguin derivar i, per descomptat, ho farà a través del diàleg 
amb tots els grups. 
 
El Sr. SIERRA lamenta que, tot i que el Sr. Batlle digui que té bona disposició i que hi 
hagi un grup de treball mixt de seguretat en la Comissió Mixta, no acceptin aquesta 
proposició. 
Respecte al relat del regidor de Prevenció i Seguretat dient que les xifres de seguretat 
han millorat, comenta que només faltaria, ja que els delinqüents també han estat 
confinats. En tot cas, lamenta que no l’aprovin i lamenta novament el tema de les 
pistoles elèctriques, però aclareix que no era una reivindicació única, ja que era una 
proposició oberta. Diu que no ho lamentarà ell, sinó que malauradament ho 
lamentaran tots, el regidor de Prevenció i Seguretat en primer lloc, que serà el màxim 
responsable de la seguretat a la ciutat, sota l’empara de la Sra. Colau, que continua 
sent la màxima representant de la seguretat a Barcelona, i també ho lamentaran els 
barcelonins, desgraciadament. 
En tot cas, agraeix els vots favorables, i lamenta que continuï sent el Grup d’ERC el 
suport del Govern de Colau i Collboni. 
 
El Sr. CORONAS manifesta que el Grup d’ERC té criteri propi sobre aquest tema des de 
fa molt de temps i que el Sr. Sierra ja ho hauria de saber perquè l’ha sentit moltes 
vegades, molts cops votant coses diferents del Govern.  
Ara bé, li sembla lamentable aquest reduccionisme polític de la seguretat a més 
policies i pistoles elèctriques, ja que els problemes complexos requereixen solucions 
complexes, i aquesta és la màxima que tots haurien de tenir molt clara: la complexitat 
d’una crisi social que, efectivament, pot derivar també en una crisi de seguretat. Però 
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pensa que reduir-ho només a això és populisme, que és el que es fa històricament des 
de la dreta amb el tema de la seguretat. El Grup d’ERC no entrarà en aquest joc 
perquè no hi està d’acord. 
Així mateix, el fet que el Sr. Bou utilitzi l’expressió, creu que desafortunada, en què 
ara ja no roben als turistes, sinó als ciutadans, li sembla el súmmum dels despropòsits 
de la intervenció del regidor del Grup del PP. Diu que s’ho han de fer mirar i que si 
realment volen posar solucions sobre la taula cal abordar-les amb la complexitat que 
cal i no amb més policies i més pistoles elèctriques, perquè només així no es resoldrà 
res. 
 
El Sr. BOU replica que, com que ja no hi ha turistes, es dediquen als autòctons. 
Remarca que això ho sap tot Barcelona. 
 
El Sr. VALLS indica que els problemes que hi havia abans tornaran a ser-hi d’una 
manera o altra, no tan sols en l’àmbit de la seguretat, en molts àmbits, i a més amb 
problemes encara més greus en l’àmbit econòmic i social.  
Creu que la proposta del Grup de Cs els ajudava a anticipar el que seran aquests 
temes. Ja sap que hi ha diferències, però li sembla que aquí cal anticipar-se i que és el 
missatge que s’ha de demanar. 
Li diu al Sr. Batlle que té un problema bastant greu actualment, ja que hi ha molta 
gent a la platja de Barcelona. 
 
El Sr. BATLLE respon al Sr. Valls que tenen la ciutat que tenen i que aquest és un tema 
sobre el qual també cal reflexionar, perquè també afecta els temes de convivència i de 
seguretat. Indica que hi ha 96 quilòmetres quadrats amb 1.700.000 persones que no 
poden anar al teatre, ni al cinema, ni als restaurants, ni als bars, ni a les instal·lacions 
esportives. Constata que estan a 20 de maig, que els dies són llargs, que la 
temperatura puja i que el Govern no pot posar portes al camp. Diu que ho fan amb 
tota l’empatia i assertivitat, donant informació i fent acompanyament, però està clar 
que quan convingui hauran de fer front al principi d’autoritat. 
Respon al Sr. Sierra que està obert al diàleg del que convingui, no a la improvisació. 
Indica que el Govern té un pla fixat, un pla que és avaluat contínuament. Creu que 
durant tota la crisi sanitària el Govern municipal ha fet un exercici continuat de 
transparència, ja que durant les primeres setmanes de l’alerta sanitària ell mateix ha 
comparegut davant dels mitjans pràcticament cada dia per donar resposta a totes les 
qüestions en relació amb la seguretat i el funcionament ordinari de la ciutat, i així 
intentaran seguir-ho fent en les properes setmanes i dies i, per descomptat, també fer 
front als reptes que vindran en el període que s’acosta. 
 
El Sr. SIERRA comenta que la proposta era en l’esperit que anunciava el Sr. Valls, 
d’anticipar-se als problemes que segur que tindran i que ja han succeït en països que 
han patit la pandèmia abans que Espanya. 
Demana al Sr. Coronas que no confongui temes ideològics amb el tema de la 
seguretat, ja que la seguretat no és ni de dretes ni d’esquerres ni de centre, com és el 
Grup de Cs, sinó que és una qüestió que respon a una necessitat que estan fent en 
multitud d’ajuntaments. Posa un exemple que s’ha produït la mateixa setmana: han 
agredit tres guàrdies urbans que vigilaven els temes de confinament per 
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incompliment de l’estat d’alarma en el Districte de Sants. Diu que amb pistoles 
elèctriques s’haurien evitat moltes lesions als mateixos companys i a les persones que 
estan incomplint la normativa. Pensa que aquestes pistoles són necessàries i s’ha 
demostrat, perquè fins i tot el Sr. Batlle les va instaurar en els Mossos d’Esquadra. 
Creu que és una qüestió de responsabilitat política. Tot i això, celebra que tingui un 
gran coneixement dels rius d’Espanya. 
 
Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi i desfavorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Esquerra Republicana. 
 
REBUTJADA 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
7. –  (M1923/829) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció acorda instar el Govern municipal a que prengui, amb la màxima urgència, 
totes les mesures necessàries amb un pla de xoc, inclòs l’increment d’agents de la 
Guàrdia Urbana, al districte de Ciutat Vella, fent un major esforç en el barri de la 
Barceloneta i el Raval, a fi de fer front a la greu situació d’inseguretat i d’amenaces 
que pateixen els veïns de cara a la fase avançada de desescalada. 
 
(Tractat juntament amb el punt 12) 
 
El Sr. BOU explica que aquesta proposició va encaminada cap a la defensa d’una sèrie 
de persones, de ciutadans de Barcelona, de carrers concrets i d’un barri concret que 
estan patint molt la delinqüència. 
Comenta que durant el confinament han rebut denúncies dels veïns d’aquesta ciutat 
que ja fa anys que arrosseguen el drama de la inseguretat i incivisme i que veuen com 
cada dia es van degradant els barris del Districte de Ciutat Vella. Demana accions 
contundents, urgents i efectives, un pla de xoc que faci front a la inseguretat que es 
viu, especialment en la Barceloneta i el Raval, amb robatoris, «botellots», incivisme, 
violència, insalubritat i narcopisos –ara anomenats punts de venda. 
Li diu al Sr. Batlle que ha parlat amb aquests veïns i que hi ha por. Demana que 
s’imagini viure amb por. Comenta que en aquests moments el que fan els veïns és 
buscar-se la vida, espavilar-se i que són incapaços de transitar per aquest carrer, de 
manera que per entrar i sortir demanen un taxi i quan els venen a rebre gent de la 
família entren cap a casa. Indica que s’han autoaplicat una mena de toc de queda. 
Aclareix que parla de Barcelona. 
A continuació, explica que en diverses zones de Ciutat Vella hi ha un veritable 
supermercat, i sobretot al carrer de la droga. Pensa que no poden estar de braços 
plegats. Sap que molts dels narcopisos o punts de venda són okupats i ja s’ha parlat 
molt de l’okupació il·legal i el canvi que han de fer les lleis perquè s’actuï. Es pregunta 
per què en una família que ja no pot pagar l’actiu de què gaudia s’activa un 
desnonament i, en canvi, és tan difícil dur a terme un desnonament delictiu, i més 
sabent que en aquests pisos okupats s’estan cometent actes punitius. Pensa que, si se 
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sap, cal actuar, ja no solament per desallotjar-los, sinó per impedir que això passi. 
Opina que no es pot ser efectiu per a una cosa i no per a l’altra. 
Comenta que els veïns del carrer dels Salvador li diuen que hi ha un habitatge 
gestionat per la Generalitat que és propietat del BBVA dedicat al consum i la 
distribució de venda de droga i que està posant en risc el teixit veïnal i la convivència a 
la zona, de manera que està focalitzat. Pensa que cal eliminar-ho d’arrel i que la 
situació que s’està vivint encara ho empitjora molt més. 
Tot seguit, afirma que veu amb bons ulls la implantació de càmeres d’alta definició, 
com ja van exigir en el seu moment el Grup del PP i altres grups municipals. Creu que, 
a més, això està finançat per un programa de la Unió Europea. Apunta que calen més 
agents i patrullatges en aquella zona. No vol dir al Sr. Batlle el que ha de fer el Govern 
perquè, de tècnics, en té el Cos de la Guàrdia Urbana, i creu profundament en el 
criteri del Sr. Velázquez, però pensa que alguna cosa s’ha de fer i cal intentar tornar 
aquests habitatges als seus amos i procurar que no sigui un lloc de venda de drogues. 
No sap si s’ha de patrullar o no o posar agents de paisà o no, perquè no és qui per dir-
ho, però creu que s’ha d’aplicar una norma i una tàctica puntual, perquè els veïns 
estan molt esgotats i ja no saben què fer. Comenta que els veïns li deien que no saben 
si hauran de marxar. Suposa que potser el Sr. Batlle ha parlat amb ells. 
Finalment, manifesta que si no hi ha seguretat no hi ha llibertat i si no hi ha llibertat 
els polítics estan fracassant, és a dir, estan fracassant en la custòdia de la llibertat, que 
creu sincerament que és el tresor més gran que els barcelonins han de tenir. 
 
El Sr. SIERRA creu que en l’esperit de la proposició que el Govern no ha aprovat també 
estava inclòs aquest pla de xoc per a tot el fenomen de l’okupació, els narcopisos i la 
necessitat de reforçar la seguretat en el Districte de Ciutat Vella, especialment en el 
Raval i la Barceloneta, tot i que també en el Gòtic. 
Vol fer arribar el seu agraïment a la Guàrdia Civil, que la setmana anterior va detenir 
un presumpte terrorista vinculat al Daesh que vivia en el seu propi edifici, en un pis 
que estava okupat des del 2017. Remarca que el problema de l’okupació s’estén per 
Ciutat Vella en molts àmbits. 
A continuació, explica que no és un prec normal, ja que es posaria de genolls per 
formular el prec si fossin a la sala de l’ajuntament. Considera que no es pot consentir 
que a la ciutat hi hagi veïns amenaçats de mort per les màfies i que quan surten a 
aplaudir al balcó a les 8 del vespre els mateixos mafiosos dedicats al narcotràfic els 
assenyalin i els amenacin. Afirma que la gent viu amb una por reverencial, i considera 
que el Sr. Batlle, com a màxim responsable de la ciutat, ha de fer alguna cosa. Diu que 
els veïns els han suplicat un punt fix de seguretat en el carrer dels Salvador. Aclareix 
que no dirà com han de fer l’operatiu ni el Sr. Batlle ni l’intendent major de la ciutat, 
però demana, si us plau, que vetllin perquè s’acabi d’una vegada aquest fenomen i per 
la seguretat i la salut mental dels veïns del carrer dels Salvador, ja que no es pot viure 
amenaçat per les màfies i no es pot consentir des de l’Ajuntament de Barcelona. 
Tot seguit, afegeix que per això hi ha la modalitat de canviar el punt fix del carrer 
Hospital pel carrer dels Salvador, o fer determinats patrullatges. És conscient de la 
manca d’efectius, perquè ells mateixos han patrullat al barri del Raval i al Districte de 
Ciutat Vella amb la Guàrdia Urbana i sap de les limitacions, però demana si us plau 
que el Govern municipal posi especial èmfasi en això. 
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Finalment, demana que accepti el prec perquè, parlant amb determinats agents de la 
Guàrdia Urbana, són coneixedors de la situació i volen erradicar-ho, però necessiten 
aquesta empenta per part de l’Administració i dels comandaments perquè això es 
dugui a terme. 
 
El Sr. CORONAS, com a president del Districte de Ciutat Vella, està molt preocupat pel 
que passa a Ciutat Vella, i no ara, fa molt de temps. També ha parlat amb aquests 
veïns als quals fan referència, i només fer-ho va traspassar tota la informació de què 
disposava al Sr. Batlle perquè també la tingués, així com a Patrimoni de la Generalitat 
perquè miressin què passava amb aquest habitatge, i a treballs del districte amb els 
consellers i conselleres del districte del Grup d’ERC, que també es fan un fart de 
treballar aquests dies. Per tant, davant d’un problema, intenta aportar solucions o 
ajudar a trobar-les en lloc de fer espectacle d’un problema que tenen uns veïns. Creu 
que aquesta és la millor manera de fer polítiques de seguretat i prevenció que hi pot 
haver. 
Constata que la policia, tant els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia Urbana, actua 
quan hi ha un requeriment, i recorda que han vist com s’han tancat narcopisos els 
darrers dies. Es pregunta, doncs, què està fallant i pensa que cal veure quina és la 
complexitat del problema. Diu que està fallant que la justícia és lenta i que això 
impedeix en molts casos que es prenguin les mesures adequades per resoldre el 
problema; i passa que hi ha habitatges buits, tant de la Generalitat com de 
l’Ajuntament –i a Can Seixanta mateix hi ha hagut un problema recentment–, de fons 
voltor o senzillament de particulars que no saben què fer amb els seus habitatges. 
D’altra banda, apunta que hi ha crim organitzat, xarxes de crim organitzat de delictes 
contra el patrimoni, xarxes de crim organitzat de delictes contra la salut pública –i, per 
tant, de narcotràfic– i xarxes de crim organitzat de tràfic de persones, fet que al Grup 
d’ERC li preocupa, però pensa que calen els recursos adequats per treballar amb la 
complexitat que requereix. Recorda que el Grup d’ERC ja va presentar un pla de xoc 
que es diu «Compromís per Ciutat Vella» a fi d’abordar el problema en tres àmbits: el 
policial i judicial, per descomptat; el de polítiques d’habitatge, amb una oficina 
exclusiva a Ciutat Vella dedicada a parlar, mediar i negociar amb els propietaris 
d’aquests habitatges buits i a buscar solucions de sortida per a aquest habitatge per a 
habitatge social, i també en tot el tema de coordinació dels serveis socials, que és un 
drama, ja que estan majoritàriament externalitzats i sense una coordinació clara entre 
ells.  
Per tant, conclou que, a problemes complexos, solucions complexes. Espera que se 
sumin al «Compromís per Ciutat Vella» que el Grup d’ERC va proposar amb la 
complexitat que requereix i no amb aquesta visió reduccionista que amb més policies 
s’arreglarà tot, perquè és radicalment mentida. 
Per això en aquesta sessió votarà en contra d’aquesta proposició, i no perquè no 
estigui preocupat pel problema, sinó perquè vol solucions per al problema i no un 
llenguatge populista aplicat al problema. 
 
El Sr. MARTÍ GALBIS creu que tots els portaveus i regidors de la sessió, tant si viuen al 
Raval com a qualsevol dels barris de Ciutat Vella afectats per aquesta crisi de 
seguretat, el primer que haurien de fer és empatitzar i solidaritzar-se amb els veïns 
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afectats directament i indirectament per aquests casos tan flagrants de delinqüència 
organitzada.  
Per començar, constata que hi ha un doble problema molt greu: un problema de 
seguretat i de delinqüència gravíssima i un problema social a tot el districte, però 
especialment en aquests barris com el Raval. Per tant, en aquest cas concret no es pot 
deslligar una cosa de l’altra. Està d’acord amb el fet de no parlar de plans de xoc. 
Recorda que, de pla de xoc, ja en van aprovar un el 2018, l’anterior mandat, a 
instàncies del Grup de JxCat, que era un pla de xoc de seguretat, de prevenció i de 
temes de serveis socials, perquè també hi havia inversions socials a fer en aquest pla 
de xoc. Constata que els plans de xoc duren el que duren. Opina que no es pot estar 
permanentment plantejant plans de xoc perquè és impossible portar a terme 
simultàniament plans de xoc a tot arreu. 
Per tant, recopila dient que hi ha una problemàtica gravíssima i que la policia actua, 
amb punts fixos o no. Pensa que en qüestions logístiques i organitzatives no s’hi han 
de posar els regidors. Afegeix que també actuen els Mossos d’Esquadra. Diu que han 
parlat amb veïns, amb la Guàrdia Urbana i amb els Mossos d’Esquadra.  
En el cas del carrer dels Salvador, creu que no haurien de fer una proposició ni 
plantejar un pla de xoc per orientar les actuacions que cal dirigir per tallar aquest 
problema d’arrel en un carrer concret, en uns números d’un carrer concret. Pensa que 
el que ha de fer l’ajuntament i el govern municipal, juntament amb la Guàrdia Urbana 
i els Mossos d’Esquadra, però també amb tots els dispositius socials, és fer una 
actuació coordinada i contundent, perquè evidentment que amb el temps s’acabarà 
eliminant una xacra puntual, una màfia puntual i un grup delinqüencial puntual, 
perquè la policia actua i judicialment, més tard que d’hora, també s’actuarà, però el 
que hi ha és una bomba de rellotgeria que s’ha d’abordar de manera pluridisciplinària 
a Ciutat Vella, sobretot al Raval, a la Barceloneta i al Gòtic. Diu que cal que 
l’ajuntament i el govern municipal, que es diu d’esquerres i tan social que és, no 
permeti el que està passant al Districte de Ciutat Vella en un moment d’una pandèmia 
que està afectant milers de persones que cada dia fan cues per anar a buscar menjar i 
algunes de les quals hauran de fer alguna cosa més després. Per tant, demana que se 
separi el cas d’una gravetat extrema d’unes actuacions puntuals d’uns grups 
organitzats en aquest carrer concret respecte d’altres situacions que s’estan 
provocant en l’àmbit social a tot el districte. 
Remarca que el govern municipal té l’obligació política, però també moral, d’abordar 
amb tots els recursos necessaris aquesta situació o es cremaran aquests barris, cosa 
que no poden permetre. 
Finalment, anuncia que el Grup de JxCat s’abstindrà en aquesta proposició perquè no 
creu que el pla de xoc sigui la solució idònia per resoldre aquesta problemàtica. 
 
El Sr. VALLS està d’acord amb aquesta proposta. Coneix des de sempre el vell debat 
entre, d’una banda, les polítiques socials o educatives i, de l’altra, les polítiques de 
prevenció i seguretat. Tot això és una política global, però el que està passant a Ciutat 
Vella i en els barris de la Barceloneta i el Raval en particular i en un carrer en 
particular és un doble fracàs: d’una banda, el tema de la coordinació dels serveis 
socials, en què hi ha un problema de famílies, de persones, de tot tipus i de tot tipus 
de problemàtiques, i, de l’altra, el tema de les polítiques de seguretat, que això 
necessita un pla de xoc o una altra paraula, un treball, un zoom molt potent de totes 
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les administracions amb una gran coordinació entre els diferents cossos de seguretat, 
la justícia i els serveis socials, perquè hi ha perill que això vagi a una situació molt més 
crítica després que hagi passat l’estat d’alarma. 
Creu que cal aprofitar aquest moment en què hi ha menys delinqüència per aquestes 
raons òbvies per preparar i atacar aquest problema que és molt perillós i que fa por. 
Recorda el que passava un any enrere. 
Per tant, votarà a favor d’aquesta proposta, i el que demana no són debats ideològics, 
encara que siguin molt interessants, sinó que, davant del crim organitzat o actes de 
delinqüència molt perillosos, cal que tots els serveis, i a primera fila els serveis de 
seguretat, tinguin el suport del Govern municipal i de tots els grups per poder actuar 
amb l’eficiència més potent possible. 
 
El Sr. BATLLE agraeix al Sr. Bou i al Sr. Sierra l’exposició de la preocupació, de la qual, a 
més, comparteix no tan sols el diagnòstic, sinó una gran part del tractament. 
Tanmateix, diu que el Govern en aquests moments no està per fer cap pla de xoc. 
Indica que subscriuria gairebé íntegrament la intervenció que ha fet el president del 
Consell del Districte, el Sr. Coronas, perquè, a més, és un tema de què han parlat no 
només amb ell, sinó també amb els consellers de districte del mateix Grup d’ERC, que 
li consta que viuen d’una manera ben crua la situació en el barri. 
Admet que caldria fer un pla de xoc si les actuacions previstes per part de 
l’ajuntament fossin ineficaces o si la seguretat a Ciutat Vella no hagués estat una 
prioritat que ara s’hauria de modular. Indica que ho ha estat des del primer moment i, 
a més, remarca que a nivell personal, com a tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat, 
des del minut zero d’aquest mandat ha estat en contacte continuat amb la realitat de 
Ciutat Vella, amb els seus veïns, amb les entitats socials, amb el mateix districte, 
començant pel regidor, per veure de quina manera s’afronta. 
Indica que hi ha accions que ja s’han posat en marxa, com ara posar més agents de la 
Guàrdia Urbana, desenvolupar un pla de convivència i potenciar la proximitat dels 
cossos i forces de seguretat treballant coordinadament amb tots ells; amb el Cos de 
Mossos d’Esquadra per descomptat, però quan ha fet falta també amb la Policia 
Nacional en temes que podien afectar les competències que ells tenen. I això també 
en diàleg amb els veïns, ja que l’ajuntament ha estat a peu de carrer reunint-se amb 
ells, fins i tot en aquesta situació de confinament, transmetent-los missatges per 
analitzar la situació en què es troben. 
Ara bé, hi ha una cosa que el Sr. Bou no apunta en la seva proposta i que tampoc no 
apunta el Sr. Sierra en el seu prec. Recorda que el Govern municipal ha dit sempre que 
l’actuació policial és indispensable, però que no és l’única per garantir la seguretat 
dels veïns i veïnes. Considera que la seguretat necessita altres dimensions, i això és 
molt evident a Ciutat Vella. Els reclamen amb urgència anar més enllà de les accions 
policials i necessiten poder fer un abordatge integral de fons estratègic des de 
diversos àmbits, el social, l’econòmic, l’educatiu, l’urbanístic, l’espai públic, l’habitatge 
i el policial per poder construir seguretat i benestar, perquè la seguretat és el resultat 
de tota aquesta suma. Apunta que aquest abordatge integral és necessari fer-lo tant 
en el districte com en llocs concrets dels quatre barris de Ciutat Vella, tampoc només 
en aquests dos que se suggereixen en la proposta. 
Per tant, li sap greu no donar suport a la proposta del Grup del PP perquè sap de la 
voluntat de col·laboració, però en aquest cas creu que la proposició no té en compte 
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tota la feina que ja s’està fent i es queda curta tant la dimensió per abordar els 
problemes com els territoris que vol comprendre. 
Constata que el Sr. Sierra el que planteja és un tema molt important, i creu que és una 
lluita que guanyaran tots plegats: el govern, l’oposició i sobretot la ciutadania en 
general de Barcelona i molt específicament la de Ciutat Vella. Comenta que aquí s’està 
fent molta feina des de la Guàrdia Urbana i des dels Mossos d’Esquadra. Per exemple, 
durant l’aplicació de l’estat d’alarma s’ha pogut intervenir i recuperar 8 punts de 
venda de droga i, a més, els relaciona perquè vegin que també és la preocupació del 
Govern: al carrer Valldonzella, al carrer Robadors, al carrer dels Salvador, al carrer 
Botella, al passatge Sant Benet, al carrer Santa Madrona, al carrer Sidé i al que és el 
carrer major d’una part d’aquesta marginalitat, que és el carrer Príncep de Viana. 
Constata, doncs, que no hi ha indefinició perquè la feina s’està fent i molta feina s’està 
focalitzant. Diu que no tenen «planitis», que no tenen la necessitat d’estar 
contínuament elaborant i reelaborant plans. Manifesta que si un pla ha de servir per 
millorar o focalitzar la feina que es fa, perfecte, però que per quedar-se igual cal 
potenciar les accions que ara estan fent. En tot cas, recorda que ja hi ha un pla que 
engloba i dona sentit a aquesta lluita contra el narcotràfic: el pla estratègic 
«Barcelona, Ciutat Segura», que lidera el Departament d’Interior i en què participen 
des de l’Àrea de Prevenció i Seguretat de l’ajuntament. Recorda que és el 
Departament d’Interior qui té plenes competències de policia integral sobre tràfic de 
drogues i sobre molts altres aspectes de la inseguretat ciutadana. Per tant, és un pla 
que implica i compromet la Generalitat i l’ajuntament amb el Districte de Ciutat Vella. 
Afegeix que s’ha entrevistat i ho continuarà fent amb el president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, amb el fiscal superior de Catalunya, amb la fiscal per 
Ciutat Vella per demanar també l’activitat de la fiscalia i la judicatura per corregir i 
sancionar els comportaments incívics que malauradament s’han donat i segur que se 
seguiran donant a Ciutat Vella, però també hi haurà la voluntat de combatre’ls. 
En relació amb el carrer dels Salvador, indica que tant els Mossos d’Esquadra com la 
Guàrdia Urbana com ell mateix estan sobre aquest problema. Diu que s’ha posat en 
contacte amb els veïns i veïnes i que té correus d’agraïment per la feina que s’està 
duent a terme per part dels comandaments tant dels Mossos d’Esquadra com de la 
Guàrdia Urbana. 
Tot seguit, informa que s’han fet reunions amb els veïns en què participen la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra. Afegeix que durant setmanes es va fer un seguiment 
intensiu als perímetres definits pels carrers Salvador, Príncep de Viana, Cera i Sant 
Antoni Abat. Afegeix que en aquest període es fa una entrada en un dels punts de 
venda de droga més conflictius d’aquest carrer, que és una operació conjunta també 
amb els Mossos d’Esquadra, amb el resultat del desallotjament del pis, que ha estat 
retornat a la propietat. 
A continuació, apunta que hi ha un espai d’interlocució directa entre la Guàrdia 
Urbana, les conselleres i consellers del districte i les veïnes i veïns, que es reuneix 
periòdicament per fer el seguiment de la situació i avaluar les propostes que es fan, 
com ara la possibilitat també d’un punt fix de seguretat al carrer, que serà la Direcció 
Operativa de la Guàrdia Urbana o dels Mossos d’Esquadra qui determinarà 
l’oportunitat i de quines maneres es podria establir. 
Per tant, creu que s’està fent tot això, i per això votarà en contra d’aquesta 
proposició, però també els convida a col·laborar amb el Govern, com li consta que ho 
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estan fent en el districte, en la solució d’un problema que ha de tenir aquest 
abordatge integral que tots plegats reclamen. Reconeix que en el passat s’han fet bé 
les coses, i recorda la situació al Raval als anys 80, el que va suposar l’impuls en aquell 
moment pel tinent d’alcalde, que era president d’aquell districte, en Joan Clos, en la 
creació de Foment de Ciutat Vella. Pensa que és possible que calgui recuperar molts 
aspectes d’aquell esperit d’intervenció integral que va millorar de forma substancial 
Ciutat Vella. Pensa que no es pot permetre que Ciutat Vella i el Raval se’ls en vagin de 
les mans. Per descomptat, amb la responsabilitat que té, lluitarà perquè això no sigui 
així. 
 
El Sr. BOU constata que el Sr. Batlle és el responsable i hi ha votat en contra. Destaca 
que el que està passant en aquests moments a Barcelona i en aquesta zona és a les 
mans del Sr. Batlle, perquè n’és el responsable, no ell mateix, perquè si fos ell mateix 
potser no estaria parlant en aquesta sessió, sinó que estaria en el carrer dels Salvador. 
Remarca que els veïns estan disposats a marxar perquè els han amenaçat de mort al 
costat de casa. Lamenta, doncs, que el Govern municipal hi hagi votat en contra. 
Diu que no li sorprèn res del Sr. Coronas. Recorda que el regidor del Grup d’ERC l’ha 
anomenat populista, però diu que, en canvi, sempre se l’ha tatxat de parlar 
d’economia i de feina, de treballadors i de treball, sempre del mateix. Per tant, 
remarca que ell és un home pragmàtic, i d’ideologia, bastant poca. Accepta que el Sr. 
Coronas li digui populista, però troba que és de conya, això de l’espectacle. Manifesta 
que només ha transmès el que li diuen els veïns. Si arriba a dir que el que hi ha és un 
crim organitzat, es pregunta què li hauria dit el regidor del Grup d’ERC: espectacle i 
vestit de farbalans. Demana, doncs, una mica de contenció al Sr. Coronas, que ell té 
bon cap. Pensa que cal aguantar i afermar-se en les coses. 
Diu que parlaria de coses socials, però destaca que estan parlant justament d’un 
problema d’ordre públic en aquests moments, tot i que vingui derivat d’altres 
qüestions, com l’educació, els pares, l’entorn social, les penúries que passa la gent, 
etc. Però aclareix que no parla d’això, sinó de com solucionar aquest tema i com 
ajudar aquesta gent. 
Pel que fa al Grup de JxCat, li ha semblat també molt curiós, perquè el Sr. Martí Galbis 
està d’acord a fer una actuació coordinada i contundent, però després s’absté perquè 
diu que es vol aplicar una mesura de xoc. Reconeix que això no ho ha entès. 
En relació amb el Grup de Barcelona pel Canvi, pensa que té un bon criteri, com 
sempre, professional i gens ideològic per part del Sr. Valls. 
Afirma que solament ha pretès ajudar aquesta gent, i garanteix que no és res més que 
això. Apunta que ha demanat ajut immediat per a aquests veïns que els fa falta. No 
entén per què el Grup d’ERC hi vota en contra, el Grup de JxCat s’absté i el Govern, 
que té responsabilitat directa en el que pot passar en aquest carrer, hi vota en contra. 
Insisteix que no ho entén, perquè és anar a buscar coses i detalls i excusar-se per 
votar-hi en contra. Remarca que el cor de la idea és defensar aquesta gent i ajudar-
los, i per això ha portat aquesta proposta en aquesta sessió. 
Finalment, vol donar les gràcies al Grup de Cs i al Grup de Barcelona pel Canvi. 
 
El Sr. SIERRA ho lamenta molt i pensa que segur que els veïns del carrer dels Salvador 
també lamentaran molt no tenir aquest reconeixement i aquesta protecció per part 
del responsable de Seguretat de l’ajuntament. 
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Comenta que a Ciutat Vella hi ha veïns, però que en moltes parts de Ciutat Vella, a 
part d’haver-hi veïns, hi ha herois, que no solament viuen amenaçats, sinó que 
segueixen donant la cara i posant el seu nom i cognoms en una denúncia, continuen 
denunciant aquestes amenaces i actes delictius, i segueixen posant la seva foto i la 
seva cara per defensar la llibertat de tots els veïns del Raval. Constata que hi ha els 
herois del carrer dels Salvador, els del carrer Robadors i els del carrer d’En Roig que 
s’enfronten directament als narcotraficants. Insisteix que hi ha herois i que no n’hi 
hauria d’haver, sinó que hi hauria d’haver veïns reconeguts i ajudats per l’Ajuntament 
de Barcelona. 
Troba que és una llàstima que ningú més hagi fet un reconeixement a la Guàrdia Civil. 
Recorda que el que va evitar la Guàrdia Civil la setmana anterior a Ciutat Vella era un 
atemptat imminent, ja que el subjecte tenia fins i tot un vídeo preparat 
d’acomiadament amb la seva guia del Daesh. Dona les gràcies a la Guàrdia Civil per 
haver evitat morts a la ciutat. 
També vol fer una menció especial a uns altres herois que també en gran part són 
ciutadans de Ciutat Vella, que són els consellers de districte, però no tots, sinó 
consellers com la María José Chacón, del PDeCAT, que està treballant de voluntària als 
serveis socials; com la Julia Barea, que està treballant de voluntària als serveis socials; 
com el Thair Rafi, que està fent una tasca immensa amb la comunitat paquistanesa i el 
comerç del Raval; com el conseller Santi Ibarra, de Barcelona en Comú, que també fa 
de voluntari en els serveis socials durant la primera setmana. Comenta que, després 
de 8 setmanes i sense que cap altre grup hagi aportat cap tipus de voluntari, s’ha 
dignat a anar-hi l’alcaldessa. Vol mostrar el seu reconeixement a tot el compromís 
dels consellers de Ciutat Vella, els que fan de voluntaris i els que no, perquè també li 
consta que estan treballant, i molt, pel districte i per les dures condicions que està 
tenint el districte, perquè està sent el més afectat per l’absència de turisme i el més 
castigat per les dificultats econòmiques que porta el COVID-19. També volen rompre 
una llança per tots els veïns. 
Diu al Sr. Coronas que el Grup de Cs probablement votarà a favor del pla del Grup 
d’ERC de recuperar el Raval i la seguretat al Raval, perquè no són sectaris ni la crossa 
de ningú. 
 
El Sr. CORONAS aclareix al Sr. Bou –perquè s’ho ha pres de manera molt personal– 
que no li ha dit populista, sinó que el seu discurs ho era. Considera que una cosa és el 
contingut del que es diu i una altra cosa és el qualificatiu personal, que ell no és ningú 
per dir-li-ho. 
Com que per a la resta de coses no hi ha temps, espera que puguin parlar de tot això 
en l’àmbit que toca de manera més tranquil·la, perquè al final els veïns i veïnes, més 
que el debat que tinguin en la sessió, volen solucions. 
 
El Sr. VALLS lamenta que no es pugui trobar un acord i entén la decepció del seu amic 
Bou. Li sembla que hi havia possibilitat, en aquesta situació que tots han descrit com 
molt complicada i perillosa, de fer passar un missatge clar que estaven tots units per 
eliminar aquest problema. 
Afirma que el món de demà, el de després de la crisi, serà més dur, i no sap si són 
herois, però diu que han d’estar atents a com la gent reaccionarà amb la crisi 
econòmica, amb la crisi social, però també amb la crisi en seguretat. Diu que si no 
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estan junts per fer-hi front pot ser molt complicat i han de canviar a vegades els seus 
pensaments. Per això creu que era possible que tothom votés aquesta proposta. 
 
El Sr. BATLLE demana que no es faci trampa. Creu que la preocupació és comuna i, en 
primer lloc, de qui l’ha d’afrontar, que és el mateix Govern. Recorda que el Govern 
municipal ho ha dit reiteradament, i des del punt de vista de l’àmbit de la prevenció i 
la seguretat és un tema que els preocupa fonamentalment.  
Remarca que no es desempara a ningú. Diu que el Sr. Sierra pot posar-hi tots els 
adjectius i totes les floritures que vulgui, però que els veïns del carrer dels Salvador, 
del carrer Príncep de Viana, del carrer Arc del Teatre, de tot aquest conjunt de barris, 
se senten protegits també per l’Ajuntament de Barcelona, ja que el Govern està a peu 
de carrer. Destaca que el Sr. Sierra ha fet una referència que ell ja havia fet abans, que 
en els consells de districte estan treballant intensament en això. Afegeix la bona feina 
que està fent la Guàrdia Urbana, la que fan els Mossos d’Esquadra i la que fan altres 
cossos i forces de seguretat quan són requerits en l’exercici de les seves 
competències. 
A continuació, explica que l’endemà mateix continuaran treballant amb els veïns del 
barri per millorar aquesta situació i per activar també els altres operadors, els 
operadors socials i també els operadors judicials quan faci falta. Aclareix que quan 
parla dels operadors socials és en aquest ampli marc que deia de polítiques 
d’urbanisme, d’habitatge, d’intervenció en l’espai públic. Remarca que a Ciutat Vella 
no la deixaran de cap de les maneres perquè és una prioritat per al Govern. 
 
Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi, desfavorable de 
Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i 
l’abstenció de Junts per Catalunya. 
 
REBUTJADA 
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 

  
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
8. –  (M1923/818) Que el Govern municipal re-emprengui l’activitat dels Agents Cívics per 

tal que sigui aquest cos, de manera coordinada amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
qui dugui a terme les funcions d’assessorament i prevenció davant la ciutadania, 
durant el període de desconfinament.  
 
El Sr. CORONAS comenta que els agents cívics, igual que la majoria del personal de 
BSM, es troba en un expedient de regulació temporal fruit de les necessitats de 
l’empresa. Indica que durant el temps en què els agents cívics han estat fora de servei 
per aquest ERTO hi ha hagut una part d’aquesta feina que s’ha suplert amb personal 
voluntari, i li consta que això ha estat així, que s’han fet servir persones de la borsa de 
voluntaris de l’ajuntament per fer feines d’informació o assessorament al carrer sobre 
les mesures de confinament i desconfinament. 
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Sap que ara ja no és així, que això va tenir una durada temporal només, però apunta 
que ara s’entrarà en les fases de desconfinament; concretament, si les dades de salut 
ho permeten, la setmana següent Barcelona passarà a la fase 1 i progressivament així 
en les diferents fases de desconfinament que hi ha previstes. Posa com a exemple que 
si finalment es fa públic algun decret de l’ajuntament que estan esperant en el tema 
de les mesures pel que fa a les terrasses de bars i restaurants, això pot originar alguna 
mena de conflicte a l’espai públic que creu que es podria resoldre a través de la 
mediació i de la informació adequada. 
En aquest sentit, en tot això creu que hi ha una figura, malauradament menystinguda 
en els darrers anys en aquest ajuntament, que és la dels agents cívics. Aclareix que diu 
menystinguda perquè no tenien ni carta de serveis, és a dir, que anaven a toc de pito 
en funció del que se’ls demanava: des de dir als turistes que no creuessin un semàfor 
a la Sagrada Família en vermell fins a revisar mobiliari urbà. Destaca que ara hi ha una 
feina important de prevenció, d’informació, d’assessorament i de seguiment de tot el 
que està passant, amb una plantilla justeta per fer-ho. Però creu que això no pot 
quedar només en mans de la Guàrdia Urbana, sinó que ha de passar també per una 
altra figura de suport, i pensa que els agents cívics són la figura adequada. 
Per això el Grup d’ERC proposa que es reincorporin de nou a les seves funcions amb 
una funció clara de suport a la Guàrdia Urbana en tot el tema del desconfinament, 
però també per intentar ser antenes i altaveus de l’Administració per evitar aquests 
possibles conflictes que vagin sortint durant aquest temps. 
 
El Sr. BATLLE, d’entrada, anuncia que acceptarà el prec perquè la feina de suport que 
estan realitzant els agents cívics és de molta utilitat a la Guàrdia Urbana i s’estan 
planificant nous serveis per al desconfinament. 
Explica que des del dia 20 de març i fins a l’actualitat, en virtut de la constatació del 
cos d’agents cívics com a servei essencial, els agents cívics han treballat i col·laborat 
amb la Guàrdia Urbana com a suport en aquelles tasques d’informar, requerir i 
advertir la ciutadania de les mesures de confinament establertes en cada moment. 
Indica que s’han adaptat el servei i les hores de treball, destinant els agents a les 
zones on la Guàrdia Urbana ha considerat necessari en cada moment. 
Tot seguit, exposa que la funció dels agents cívics en la lluita contra el COVID-19 és la 
d’informar, requerir i advertir la ciutadania de la necessitat d’evitar qualsevol 
desplaçament per la ciutat de Barcelona que no sigui indispensable, controlar cues i 
distàncies de seguretat dels equipaments que han continuat donant servei i anar 
incorporant les noves mesures i la desescalada del confinament a mesura que es vagi 
produint. 
A més, apunta que les zones de treball on actualment donen cobertura són les 
següents: espais oberts, platges i parcs, des del 20 de març fins a l’actualitat; a partir 
del dia 6 d’abril es van canviar els parcs per fer carrers en el Districte de Nou Barris a 
la Via Júlia i al passeig de Valldaura, i a partir del dia 20 d’abril van iniciar el control de 
cues als comerços d’alimentació i farmàcia, fonamentalment del Districte d’Horta-
Guinardó. Durant els caps de setmana de maig participen amb tots els seus efectius 
en un servei especial per reforçar tot el front marítim i litoral de Barcelona, i també 
realitzen un enviament diari a Gerència de la Guàrdia Urbana d’un informe del Servei 
d’Agents Cívics. 



CCM 5/20 Presidencia  93/107 
 

Comenta que en aquests moments s’està col·laborant amb la Guàrdia Urbana per 
establir quins serveis cal prioritzar en l’etapa de desconfinament i, si s’escau, preveure 
desafectar l’ERTO del 40% a tots els agents cívics que no hagin estat declarats 
sensibles o en situació de risc.  
Per tant, reitera que accepta el prec. 
 
El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec. En tot cas, constata que bona part 
d’aquests agents cívics estaven dintre d’aquest ERTO de BSM, i el Grup d’ERC creu que 
el que s’hauria de fer és la reincorporació absoluta de tot el personal per poder donar 
abast amb tota la feina que ve ara en aquest sentit. 
 
ACCEPTAT 
 

9. –  (M1923/817) Que el Govern municipal fixi uns criteris homogenis per a tot 
l’Ajuntament alhora d’elaborar els plans de contingència a les instal·lacions 
municipals, així com de les empreses vinculades, i es garanteixi el compliment de les 
check list fixades per prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
l’objectiu de garantir un retorn segur.  
 
(Tractat juntament amb el punt 5) 

 
ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
10. –  (M1923/820) Que el Govern Municipal doti a la Guàrdia Urbana de Barcelona i als 

Bombers de Barcelona (SPEIS) del material de prevenció i seguretat adequats en la 
prevenció del Covid-19 en el menor termini possible i que es faci les proves de 
detecció del Covid-19 a tots els treballadors d’aquests cossos.  
 
(Tractat juntament amb el punt 14) 
 
El Sr. MARTÍ GALBIS diu que el prec és molt senzill: demanar al Govern que doti la 
Guàrdia Urbana i també els SPEIS del material de prevenció i seguretat necessari 
davant del COVID-19 i faci les proves de detecció a tots els treballadors d’aquests 
cossos. 
Recorda que el Sr. Batlle ha informat pocs minuts enrere de la distribució massiva de 
tot el material d’EPI i altres elements de protecció d’aquestes últimes dates. Diu que 
això és cert, però també és veritat que han estat més d’un mes, en plena crisi, en què 
tots els sindicats de la Guàrdia Urbana s’han queixat de les mancances i els problemes 
que hi ha hagut d’accedir a aquests elements de protecció davant de la infecció 
d’aquesta pandèmia. 
Destaca que precisament és el cos municipal amb un percentatge més alt d’infectats 
fins ara. Diu que les dades que té són les que es van donar a la Comissió Única d’uns 
dies enrere, i pensa que en aquesta sessió segurament es donaran altres dades. 
Aprofita, doncs, per demanar al Sr. Batlle quants agents de la Guàrdia Urbana i d’SPEIS 
continuen de baixa per infecció o confinats preventivament. 
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Considera que està clar que cal, en les properes setmanes i mesos –perquè aquesta 
crisi es prolongarà en el temps–, que aquests cossos que fan un servei essencial per a 
la població tinguin el 100% de les mesures de protecció, de prevenció i puguin tenir 
accés a les analítiques que es considerin oportunes per detectar si estan infectats o no 
i poder fer la seva feina el millor possible. 
Per tant, com que entén que això s’està fent, però que s’ha de continuar fent en els 
propers temps, demana que el Govern assumeixi aquesta responsabilitat, que és una 
demanda lícita de tots els cossos de seguretat, prevenció i emergències de la ciutat. 
Anuncia, però, una transacció in voce, i és que aquesta provisió d’aquests elements, 
d’aquestes proteccions i d’aquestes proves de detecció, es pugui fer al més aviat 
possible, tenint en compte que això va en funció d’unes comandes i una planificació 
de recursos que cal entendre. 
Espera que aquest prec pugui ser acceptat en benefici de tot el col·lectiu, de tots els 
cossos de prevenció, seguretat i emergències de la ciutat. 
 
El Sr. BOU diu que el prec demana buscar una relació més col·laborativa entre la 
tinència de Seguretat i Prevenció i la Central Sindical Independent i de Funcionaris. 
Respecte a les xifres d’afectats pel COVID-19 de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
comenta que van navegant entre xifres, i per això vol les xifres oficials, que entén que 
són les que pronunciarà l’Ajuntament de Barcelona. 
A continuació, indica que el mateix sindicat explicava, mitjançant la remissió d’una 
carta a l’alcaldessa de Barcelona, que aquests contagis i les víctimes que hi havia 
hagut eren conseqüència directa de la manca de mitjans i de la carència de protocols 
adequats en l’ús dels EPI. 
Per tot això demana que el Govern municipal adquireixi i doti el personal dels serveis 
essencials de l’ajuntament, la Guàrdia Urbana, els bombers i els serveis socials, 
d’equips de protecció individual i altres materials preventius degudament homologats 
i necessaris per a la seva protecció, així com els tests que exigeixi la situació per evitar 
més contagis i, per tant, baixes que fan més difícil la feina dels funcionaris.  
Sap i li consta, perquè han estat en contacte amb el Sr. Batlle, que s’han fet 
lliuraments de material en diversos moments i diverses quantitats, però pregunta si se 
n’han entregat prou quantitat i si s’ha arribat a temps per lliurar el material necessari. 
Considera que se sap si la gestió és bona o dolenta quan el resultat és positiu o no, i 
diu que en aquest cas el resultat és que hi ha una quantitat importantíssima d’agents 
de la Guàrdia Urbana i d’altres cossos que han quedat contagiats i han hagut d’estar 
fora del servei. Per tant, pensa que alguna cosa ha fallat en aquesta gestió i que no tot 
s’ha fet bé en el temps i en la intensitat. 
Vol que, tant si el Sr. Batlle li accepta el prec com si no, li expliqui sobretot alguna cosa 
que probablement serà necessari que sàpiga ell i també els barcelonins. 
 
El Sr. BATLLE anuncia que acceptarà els dos precs proposats. Comenta que és una 
feina que ja s’està fent i que amb aquests precs reforçaran aquesta tasca. Li diu que 
no es posi la bena abans de la ferida perquè sí que donarà resposta positiva als seus 
aspectes. 
Afirma que el Govern ha fet un exercici de transparència, ja que des del mateix dia 16 
de març ell mateix ha comparegut les primeres setmanes quasi diàriament i després 
de manera més compassada, juntament amb la regidora Gemma Tarafa, per explicar 
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el funcionament de la ciutat i també referint-se als temes de les actuacions de la 
Guàrdia Urbana. Diu que no hi ha hagut més transparència en cap sector de 
l’Administració pública que la que hi ha hagut a l’hora d’informar de com el tema de 
l’emergència sanitària afectava el Cos de la Guàrdia Urbana. 
Tot seguit, informa que actualment, en data 19 de maig, hi ha confirmats per infecció 
del COVID 55 agents. Recorda que es retiren del servei tots els que tenen 
simptomatologia, independentment que després se’ls hagin pogut fer les proves de 
confirmació o no. Apunta que s’ha baixat, perquè el 29 de d’abril aquesta xifra era de 
147, és a dir, que s’han anat incorporant a mesura que s’han pogut fer les proves 
perquè les proves han demostrat que la immensa majoria d’aquests simptomàtics 
després s’han descartat com a contagiats. 
Pel que fa a confinats, comenta que n’hi ha 182 i també s’ha disminuït en més de 100 
els que hi havia a finals del mes d’abril, que eren 284.  
Per tant, afirma que hi ha una corba descendent i que s’ha vetllat per la salut dels 
agents. Diu que el Servei de Riscos Laborals i de Salut Laboral de la Gerència de 
Prevenció i Seguretat ha estat en contacte. Lamenta el comportament absolutament 
irresponsable d’algun líder sindical, tot i que no vol assenyalar amb el dit perquè és de 
mala educació, però el Sr. Bou ja sap a què es refereix. En canvi, destaca que hi ha 
hagut una actuació àmpliament responsable per part de la representació dels 
treballadors de la Guàrdia Urbana, que han estat en contacte permanentment amb la 
direcció operativa. Afegeix que el cap de la Guàrdia Urbana ha estat pràcticament dia 
a dia en contacte amb els representants de la Guàrdia Urbana per donar totes 
explicacions que s’havien de donar respecte a la funció que s’anava realitzant. 
Així doncs, repeteix que la feina que demanen els dos precs ja s’està fent i que amb 
els dos precs es reforçarà. Comenta que s’ha entregat un munt de material; s’han 
destinat 533.000 euros a l’adquisició de mascaretes quirúrgiques; 65.100, a 
mascaretes FPP2 i FPP3 (58.073); 3.094 litres de gel desinfectant; 217.200 guants de 
nitril; 5.500 ulleres; 1.100 bates; 8.050 granotes, i 2.619 protectors de sabates. 
Afegeix que també podria fer referència a tot el que s’ha subministrat als treballadors 
socials, però diu que això no forma part de les seves competències. 
A continuació, informa que s’han fet 563 proves de PCR i 200 tests ràpids a les 
persones confinades asimptomàtiques dels serveis presencials, no tan sols de la 
Guàrdia Urbana, sinó també dels bombers. Apunta que, a més, s’estan posant en 
marxa 2.000 proves PCR addicionals per avaluar la plantilla que ha tingut símptomes, 
així com una valoració de més de 10.000 proves serològiques d’anticossos a tots els 
serveis presencials municipals, no només de la Guàrdia Urbana. 
Per tant, reitera l’acceptació dels precs i a la vegada confirma que s’ha estat activant 
des del primer moment per donar sortida a les necessitats de protecció sanitària del 
personal de la Guàrdia Urbana, al qual novament vol agrair la seva disponibilitat i el 
treball que han estat realitzant durant tota aquesta etapa. 
 
El Sr. BOU té dubtes sobre els tests practicats als agents de la Guàrdia Urbana, que li 
ha semblat que són pocs en principi, perquè, si hi ha 2.800 guàrdies, vol saber quants 
tests s’han fet realment. 
Finalment, dona les gràcies per l’acceptació del prec. 
 
El Sr. BATLLE respon que són 563 proves PCR i 210 tests ràpids. 
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ACCEPTAT AMB EL TEXT SEGÜENT: 
 
(M1923/820) Que el Govern Municipal doti a la Guàrdia Urbana de Barcelona i als 
Bombers de Barcelona (SPEIS) del material de prevenció i seguretat adequats en la 
prevenció del Covid-19 i que es faci les proves de detecció del Covid-19 a tots els 
treballadors d’aquests cossos en el menor temps possible.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
11. –  (M1923/839) Que el Govern municipal faciliti el llistat de contractes, convenis o 

subvencions realitzats des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, així com accés als 
Grups municipals a les eines informàtiques adequades per accedir als expedients i 
fiscalització dels mateixos.  
 
El Sr. SIERRA diu que, com que la seguretat no és el fort del Govern de Colau-Collboni, 
ja veuran si ho és el de la transparència. 
Explica que el prec demana accés a tots els expedients que, per acords de la Comissió 
de Govern i per Decrets d’alcaldia, s’han fet i pel qual s’han dut a terme contractes, 
convenis, concerts o subvencions des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma el 
passat 14 de març fins a l’actualitat, i fins i tot més, és a dir, que, si ho accepten, els 
continuïn donant accés fins a la finalització de l’estat d’alarma i quan es recuperi la 
normalitat institucional a l’ajuntament. Repeteix que vol accés a tots aquests 
expedients i també accés, mitjançant eines informàtiques, a la fiscalització de tots 
aquests expedients. 
 
La Sra. BALLARÍN creu que comparteix totalment que l’acció política democràtica no 
es pot basar en una altra cosa que no sigui la transparència i l’accés a la informació 
pública. 
A continuació, manifesta que els governants públics han d’explicar a la ciutadania 
quina és la seva activitat, les decisions que prenen i, de manera molt especial, com es 
destinen els recursos públics a cobrir les necessitats públiques. Com més 
transparència i més capacitat de fiscalització s’aconsegueix una democràcia de més 
qualitat i uns governs que siguin més eficaços i eficients. 
Com a Ajuntament de Barcelona creu que sempre han donat resposta a les demandes 
de transparència, i han fet una aposta decidida per oferir accés a les dades obertes i 
reutilitzables i per posar a l’abast de la ciutadania eines perquè la informació sigui fàcil 
i ràpida. Apunta que la informació està per sobre del que exigeix en aquests moments 
la llei. 
Per això, informa que al web de transparència de l’ajuntament es pot trobar tota la 
informació referida als contractes, als convenis i a les subvencions. Indica que 
actualment, malgrat la situació que estan vivint, es pot accedir a les convocatòries de 
subvencions que s’han fet fins ara, als convenis celebrats fins al mes d’abril i les 
convocatòries de licitació. 
Reconeix que fins ara no s’ha pogut publicar la informació referida als contractes que 
s’han realitzat per donar resposta a la crisi del COVID-19, però anuncia que es 
publicarà ben aviat al perfil del contractant, igual que una relació de tots els 
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contractes que s’han realitzat durant aquest trimestre. Es compromet a fer-los-ho 
arribar quan ho tinguin. 
Ara bé, respecte a l’accés telemàtic als expedients, recorda que el Govern ja ha dit 
moltes vegades que no és possible oferir-los aquest accés perquè són expedients que 
estan en curs mitjançant l’aplicació informàtica i no estan tancats, de manera que 
poden induir a informació errònia i fins i tot hi ha risc de manipulació involuntària per 
part de les persones que no siguin experts i especialistes que hi puguin accedir i poden 
provocar errors. 
Per tant, accepta el prec parcialment, ja que, pel que fa a la informació, tota, però, 
respecte a l’accés als expedients a través dels mitjans telemàtics, no, perquè no és 
una cosa que es pugui garantir en aquests moments amb seguretat. 
 
El Sr. SIERRA no sap quina és la fórmula per a l’agraïment a un prec de manera parcial. 
Pensa que deu ser un agraïment parcial també. 
Lamenta que no se’ls doni accés, ja que opina que la gestió pública ha de ser 
transparent en la seva totalitat, i aquesta fiscalització és necessària. Probablement, 
amb aquesta fiscalització s’haurien estalviat ridículs com el del concert dels balcons i 
el Govern tindria un pes i un contrapès per fer les coses de manera objectiva i servint 
al bé comú, i més en les condicions d’emergència sociosanitària que estan vivint ara.  
Pensa que potser amb aquest accés a la informació i podent estudiar els expedients 
de tota la contractació que s’està fent s’haurien estalviat que l’alcaldessa hagués 
canviat el seu vehicle oficial durant aquesta pandèmia. Afegeix que potser amb 
aquesta fiscalització farien una administració més òptima i, sobretot, l’oposició tindria 
les eines adequades per poder fer la tasca de fiscalització adequada al mateix Govern 
municipal. 
En tot cas, demana que el Govern els passi els expedients, ja que si ho publicaran en 
un portal de transparència s’imagina que no tindran inconvenient a facilitar-los 
aquesta informació als grups municipals. 
Recorda que, com ha dit respecte a una informació falsa que han ofert pel que fa al 
cost de l’informe sociològic, els grups municipals tenen un plus d’accés a la 
informació, ja que tenen l’accés al Portal de Transparència, però el Govern municipal 
també té l’obligació de donar-los resposta i informar-los de totes les sol·licituds. 
 
La Sra. BALLARÍN no entén què haurien pogut aconseguir amb el que demana el Grup 
de Cs, perquè en l’espectacle d’«Ens en sortirem», a què el Sr. Sierra ha fet referència, 
no es va iniciar l’expedient com va explicar el Sr. Martí Grau pocs dies enrere.  
Pel que fa al vehicle de la Sra. Colau, manifesta que el Grup de Cs hi tindrà accés 
perquè hi ha hagut una contractació de vehicles que fa temps que s’està realitzant 
dins de la flota de vehicles de l’ajuntament. Indica que també s’ha inclòs aquí el canvi 
de vehicle, que no és de la Sra. Colau, sinó de l’alcaldessa de Barcelona, és a dir, que 
no és un vehicle particular seu.  
Per tant, manifesta que serà amb tota la resta de contractes de la flota de vehicles 
quan el Sr. Sierra podrà veure aquest contracte ben aviat. 
 
ES DONA PER TRACTAT 
 

12. –  (M1923/838) Que el Govern municipal porti a terme un pla específic per eradicar els 
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narcopisos al barri del Raval i procedeixi a la implantació d’un punt fix de seguretat al 
carrer Salvador.  
 
(Tractat juntament amb el punt 7) 
 
NO ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
13. –  (M1923/831) Que el Govern Municipal a través de la Direcció de Serveis de Prevenció 

elabori i posi en marxa un programa de suport per a la prevenció, actuació i risc del 
covid, per a les comunitats i centres educatius, de cara a una nova manera de 
relacionar-nos.  
 
El Sr. BOU comenta que la pandèmia del coronavirus va obligar a paralitzar l’activitat 
de l’Ajuntament de Barcelona, igual que la d’altres instituts o institucions públiques, 
així com la vida personal i social de la ciutadania, però que a poc a poc els àmbits que 
van quedar paralitzats per la pandèmia del COVID-19 tornen a recuperar 
progressivament la normalitat. Indica que així passa, per exemple, amb els centres 
sanitaris, que intenten tornar a poc a poc a la normalitat; els comerços d’alimentació, 
que ja fa setmanes que apliquen mesures de seguretat i higiene, i l’obertura de les 
terrasses dels bars i restaurants, que començaran a obrir ja amb el 50% de capacitat. 
Tot seguit, indica que a aquestes s’aniran afegint noves obertures a mesura que vagin 
passant de fase. Diu que, quan una part d’Espanya es troba encara en la fase 0, altres 
zones ja han començat la fase 1, amb motius d’optimisme per pensar que el 25 de 
maig passaran a la fase 2, moment en què es preveu, entre altres coses, el reinici de 
l’activitat escolar en determinades etapes escolars, malgrat que en aquests moments 
encara no hi ha consens sobre quan tornaran els nens a l’escola i si ho faran en els 
propers mesos o serà quan es reprengui el nou curs al setembre. 
Constata que el que sí que és una realitat és la necessitat de posar en marxa un 
programa de suport a la prevenció, actuació i risc del COVID per a les comunitats i els 
centres educatius de cara a la nova forma de relacionar-se amb els alumnes i 
professors i la resta del personal dels centres educatius i davant la possibilitat que es 
torni a produir un rebrot de la malaltia. 
Per això demana que s’accepti aquest prec i també que des de l’organisme 
competent, la Direcció de Serveis i de Prevenció, s’elabori un programa per a la 
prevenció, actuació i risc en les comunitats i centres educatius, perquè quan reobrin 
les seves activitats educatives ho facin amb la màxima garantia i seguint les 
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut sobre la prevenció del COVID en 
els menors: higiene freqüent de les mans, aigua neta a l’entrada de les escoles i en tot 
el centre, un servei de neteja i desinfecció en les superfícies que es toquen amb 
freqüència, distància entre els pupitres i activitats esportives amb distància de 
seguretat i mascaretes, entre altres. 
 
El Sr. BATLLE diu que li sembla molt adient el prec que formula i anuncia que 
l’accepta. 
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Indica, però, que reconduiran el prec des del punt de vista tècnic, per un tema 
operatiu, perquè qui millor pot fer aquest servei de suport i assessorament és 
Protecció Civil, que depèn de l’SPEIS, del Servei de Protecció, Extinció d’Incendis i 
Salvament, que són els que estan més centrats en la construcció social de la seguretat 
i la convivència. Diu que el que planteja el Sr. Bou correspon més a Protecció Civil. 
Afegeix que, a més, els serveis de Protecció Civil també tenen una estreta relació amb 
els tècnics de riscos laborals del conjunt de les àrees municipals i en especial també 
amb aquella a què el regidor del Grup del PP feia referència. 
Per tant, si li sembla bé, anuncia que posaran els serveis de Protecció Civil a disposició 
dels responsables d’educació de l’ajuntament i també del Consorci d’Educació de 
Barcelona. 
Comenta que des de Protecció Civil estan en condicions d’elaborar un informe de 
recomanacions i mesures preventives per implementar en els centres educatius d’ara 
cap al futur. Afegeix que també es poden valorar altres possibilitats que poden ser 
útils, com ara fer formacions específiques als responsables dels centres educatius en 
aquesta matèria. 
Per tant, agraeix el prec del Grup del PP i repeteix que s’hi donarà compliment. 
 
El Sr. BOU dona les gràcies al Sr. Batlle. Indica que els polítics fan aquesta feina i que 
després hi ha uns tècnics, els que en saben, que donen camí i forma a una idea que 
busca sempre la seguretat dels infants. 
 
ACCEPTAT 
 

14. –  (M1923/830) Que el Govern Municipal adquireixi i doti el personal dels serveis 
essencials de l’ajuntament (Guàrdia Urbana, Bombers i serveis socials) d’equips de 
protecció individual (EPI) i altres materials preventius necessaris per a la seva 
protecció, així com l’aplicació dels tests que demani la situació.  
 
(Tractat juntament amb el punt 10) 
 
ACCEPTAT 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
15. –  (M1923/813) Que el Govern Municipal gestioni un acord amb la comunitat 

Coronavirus Makers per tal que pugui contribuir a proveir la ciutat de Barcelona de 
mascaretes i altres productes necessaris a les diferents fases de la desescalada, i que 
es treballi un partenariat estable amb aquest col·lectiu perquè en el futur sigui més 
fàcil reaccionar davant de necessitats urgents de provisió de productes d’aquest tipus.  
 
El Sr. VALLS comenta que vol parlar d’una iniciativa que combina aportacions dels 
diferents ateneus digitals de Barcelona, de l’Escola Superior de Disseny i Art, la Llotja 
del Districte de Sant Andreu, que actua com a centre logístic de l’Ateneu de Fabricació 
al Parc Tecnològic de Barcelona Activa, i de la comunitat dels anomenats Coronavirus 
Makers, una iniciativa útil que en els pitjors moments de la crisi ha produït EPI per al 
personal sanitari de tot l’Estat. 
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Creu que val la pena aprofitar l’experiència i donar-hi suport i que segueix tenint 
sentit ara que s’acosta un moment en què sembla que serà obligatori portar 
mascareta per sortir al carrer. Pensa que la ciutat ha d’estar preparada per poder 
atendre la futura demanda. És més, Barcelona, com a capital de l’àrea metropolitana i 
capital de la innovació tecnològica d’Espanya, té l’oportunitat de liderar el disseny i la 
producció dels materials i productes que siguin necessaris a mesura que avanci la 
desescalada. 
Valora, doncs, l’esforç del Govern municipal per buscar l’acord en aquesta iniciativa 
del Grup de Barcelona pel Canvi que han transaccionat. Manifesta que el seu objectiu 
principal, compartit, és fer un reconeixement a la contribució feta per aquesta 
comunitat dinàmica, capaç i responsable en la lluita contra la pandèmia. Diu que el 
seu desig és impulsar perquè es mantingui viu l’esperit de col·laboració i que, si es fa, 
estaran millor preparats de cara al futur en tots els sentits. 
 
La Sra. BONET dona les gràcies pel prec. Avança que, com ja s’ha dit, han arribat a una 
transacció amb el prec que presenta el Grup de Barcelona pel Canvi. Explica que 
l’accepta perquè justament va en la línia de seguir mantenint una relació constructiva 
i de col·laboració amb la comunitat Maker de la ciutat com la que ja han tingut en els 
darrers anys i que s’ha enfortit encara més els darrers mesos. 
Manifesta que el Govern té clar que per sortir enfortits de la pandèmia del COVID-19 
l’ajuntament ha de mantenir els llaços que s’han reforçat encara més durant aquests 
darrers mesos, i les xarxes de Makers no seran una excepció en aquest sentit. 
Explica que en els darrers mesos, des de la declaració de l’estat d’alarma, el mes de 
març passat, els serveis de fabricació digital de l’Ajuntament de Barcelona als 
districtes i les àrees de l’ajuntament han actuat de manera coordinada amb la 
comunitat de Coronavirus Makers, que neix al voltant de la comunitat Maker de la 
ciutat, i també amb el sindicat de Taxistes Autònoms de Catalunya, que s’ha 
encarregat del servei de distribució dels elements fabricats. 
Apunta que s’han fabricat i distribuït 17.427 materials de protecció individual entre els 
empleats de diversos serveis, començant pels mèdics, però també de serveis 
essencials, els més exposats al contagi per la pandèmia. 
Tot seguit, comenta que la comunitat Coronavirus Makers és una iniciativa nascuda en 
el si de la comunitat Maker de la ciutat en un context de pandèmia i que ha permès 
posar de forma voluntària la seva capacitat tècnica i pluridisciplinària al servei dels 
que estan més exposats al contagi. 
A continuació, indica que l’èxit de la iniciativa és el resultat d’anys de treball en 
innovació digital, pensant en una lògica de col·laboració pública comunitària i d’haver 
invertit en els ateneus de fabricació com a espais per lluitar contra la bretxa digital 
connectant la tecnologia 4.0 amb les necessitats i els interessos de les persones. 
En relació amb la preocupació de la desescalada i per donar resposta a la fase en què 
es troben actualment, en què sembla que serà necessari l’ús de mascareta en molts 
àmbits, comunica que l’ajuntament ja ha creat una xarxa d’empreses i particulars per 
a l’elaboració de 300.000 mascaretes tèxtils en una cadena de valor on participen 
200 punts d’una xarxa local de costura que compta amb particulars, empreses de 
teixit, tall i confecció, bugaderies i transport. 
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Finalment, indica que l’acció de Coronavirus Makers ha estat una demostració que la 
innovació digital és una molt bona eina d’innovació digital, social, que transforma 
l’entorn resolent necessitats a través de la tecnologia i la solidaritat. 
Finalment, acaba amb un agraïment a la solidaritat mostrada pels centenars de 
voluntaris i voluntàries de Coronavirus Makers de la ciutat i també el sindicat de 
Taxistes Autònoms de Catalunya, sense els quals les solucions ràpides i innovadores 
per fer front a les necessitats urgents de material que han pogut afrontar no haurien 
estat possibles. 
 
El Sr. VALLS diu que quan estan tots d’acord no cal afegir res, només agraïment a la 
Sra. Bonet i a tots els que participen en aquests projectes, que representen una gran 
força per a la ciutat. 
 
ACCEPTAT AMB EL TEXT SEGÜENT: 
 
(M1923/813) Que el Govern Municipal segueixi col·laborant amb la comunitat 
Coronavirus Makers per tal que pugui contribuir a proveir la ciutat de Barcelona de 
mascaretes i altres productes necessaris a les diferents fases de la desescalada, i que 
es segueixi mantenint una col·laboració estable amb aquest col·lectiu perquè en el 
futur sigui més fàcil reaccionar davant de necessitats urgents de provisió de 
productes d’aquest tipus.  
 
d) Preguntes 

  
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
16. –  (M1923/821) Quines ordres ha donat el govern municipal a la Guàrdia Urbana per tal 

de combatre els “botellots” i altres actes incívics ocorreguts aprofitant la primera fase 
del desconfinament? Quants casos de “botellots” il·legals ha detectat la Guàrdia 
Urbana durant aquestes setmanes? Quantes queixes veïnals hi ha hagut? Actualment 
quants agents es dediquen al patrullatge per unitat territorial o unitat de nit? Quin pla 
de seguretat s’ha previst durant les diverses fases del desconfinament?  
 
El Sr. MARTÍ GALBIS vol saber quines instruccions i ordres ha donat la Regidoria de 
Prevenció i Seguretat al Cos de la Guàrdia Urbana per fer front a un conjunt 
d’esdeveniments, d’episodis d’incivisme que es donen els darrers dies d’una manera 
molt massiva a la ciutat, en concret «botellots», però també altres tipus de 
concentracions que tots han vist que no complien cap de les normes de prevenció i 
seguretat pel COVID que tots estan demanant. 
No sap si tots han tingut temps de veure imatges mentre s’està celebrant la sessió, 
però remarca que al matí mateix les platges han estat un espectacle. Vol recordar al 
Sr. Batlle que el dia abans el Govern va informar malament la ciutadania. Així doncs, 
entre que el Govern va informar malament i que hi ha gent que no té prou seny, s’ha 
donat una situació que sembla còmica, però no ho és gens, perquè pot tenir 
conseqüències per a la salut de la gent molt greus. Es queixa que hi ha una utilització 
massiva de les platges i d’altres espais per part de gent inconscient, en part perquè el 
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Govern va provocar que hi hagués aquesta confusió a l’hora de saber què es pot fer i 
què no. 
En tot cas, indica que la pregunta va dirigida al Sr. Batlle en relació amb quines 
instruccions té la Guàrdia Urbana en aquests dies per fer complir allò que s’estableix 
per a cada un dels casos o de les fases de desconfinament en l’espai públic de la ciutat 
de Barcelona. 
 
El Sr. BATLLE constata que el Sr. Martí Galbis no fa una pregunta, sinó 5. Malgrat tot, 
diu que procurarà contestar-les, encara que el regidor del Grup de JxCat hi ha afegit 
una coda referida al tema de les platges. Reconeix que potser el dia anterior hi va 
haver possiblement una mala manifestació per part seva i assumeix la crítica, però 
respon que la va corregir de seguida. Indica que al cap d’una hora ell mateix va fer 
declaracions per aclarir i deixar ben clar quina era una situació que, d’altra banda, és 
la mateixa que s’ha produït en les diferents fases de desconfinament, és a dir, quan 
s’allibera espai hi ha utilitzacions no regulars de l’espai públic. 
Comenta que a aquest tema ja s’hi ha referit en un comentari que ha fet arran de la 
intervenció del regidor Valls, que són les necessitats que hi ha de respirar a la ciutat, 
especialment en una ciutat petita com Barcelona, ja que Madrid, per exemple, té 5 
vegades la superfície de Barcelona, de manera que els madrilenys tenen 5 vegades 
més espai per poder-se descongestionar i, a més, tenen un altre problema, que els 
madrilenys no tenen platja. 
Respecte a la primera pregunta, pel que fa a les ordres que ha donat el Govern 
municipal a la Guàrdia Urbana per combatre els «botellots», explica que s’han donat 
ordres en matèria de prevenció i de reacció, s’ha establert la vigilància a través de 
recorreguts dels agents, i cada districte disposa de la informació respecte a les 
ubicacions i horaris en què es produeixen aquestes incidències, de manera que s’hi 
destina el servei policial de forma intensiva per evitar l’aparició d’aquestes actituds. 
Diu que això és quant a la prevenció. 
Sobre la reacció, comenta que es fa a partir de la detecció per part dels agents en 
serveis de patrullatge, a través dels equips de policia de barri i a través de la 
reclamació que els veïns fan a la sala central de comandament. 
En relació amb quants casos de «botellot» i quantes queixes veïnals hi ha hagut 
durant el període de confinament, informa que s’han rebut 2.719 trucades de queixa 
per molèsties de persones en l’espai públic. Diu que aquesta xifra constitueix un 29% 
menys respecte al mateix període de l’any 2009. 
Pel que fa al consum en concentració de persones en concret al llarg del període 
d’explotació, comenta que s’han realitzat 142 trucades. Apunta que aquesta xifra 
també representa una disminució molt important respecte al mateix període de l’any 
anterior. 
Finalment, respecte a la pregunta sobre quants agents es dediquen a patrullatge per 
unitat territorial o unitat de nit, respon que el torn de matí, amb caràcter general, són 
al voltant de 540 agents, 446 en el torn de tarda i 221 en el torn de nit, per tant, el 
total dels tres torns són 1.208 agents de la Guàrdia Urbana de servei cada dia. 
Sobre quin pla de seguretat s’ha previst durant les diverses fases de desconfinament, 
exposa que hi ha dos àmbits o actuacions relacionades amb la seguretat en el 
desconfinament. D’una banda, l’anàlisi predictiva que fa la Guàrdia Urbana per 
determinar escenaris futurs d’incidències i planificar els recursos per afrontar-los. 
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Indica que aquesta anàlisi conté les experiències d’altres policies locals, autonòmiques 
i estatals que actualment treballen en fases més avançades. D’altra banda, en el marc 
de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament, vol destacar la coordinació en matèria 
de seguretat entre la Guàrdia Urbana, el Servei d’Extinció d’Incendis i l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, que és dirigida precisament per la Gerència de Prevenció i 
Seguretat. Explica que en aquest grup de treball s’hi analitzen les activitats possibles 
en cada fase, les condicions per exercir-les des de la perspectiva de Protecció Civil i 
des de la perspectiva sanitària i les mesures policials per assumir-les i garantir-ne el 
compliment. 
 
El Sr. MARTÍ GALBIS agraeix la informació i també la rectificació, ja que quan un erra 
també està bé que ho reconegui, i no sempre es fa així. Diu que no estan acostumats 
al fet que el Govern d’Ada Colau reconegui errors; per tant, li agraeix doblement 
aquesta rectificació. 
Per acabar, li vol recordar al Sr. Batlle que hi ha un conjunt d’espais, especialment 
places, places de Gràcia, a l’entorn de zona Fòrum i a molts llocs de la ciutat que el 
Govern té identificats perfectament, en què es continuen produint concentracions 
prohibides amb activitats poc recomanables i també prohibides. 
Demana, doncs, al regidor de Prevenció i Seguretat que faci un èmfasi especial en la 
intervenció en aquests espais amb aquests «botellots» que poden ser causa de moltes 
complicacions per a la salut i moltes infeccions futures. 
 
ES DONA PER TRACTADA 
 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
17. –  (M1923/812) Quines passes s’han donat per a la consolidació o institucionalització de 

la taula de treball entre els ajuntaments de Barcelona i Madrid, amb quins resultats 
fins el moment i amb quins temes o projectes a la seva agenda per a les properes 
setmanes i mesos?  
 
El Sr. VALLS comenta que al Plenari celebrat el 29 d’abril es va aprovar la proposició 
declaració del Grup de Barcelona pel Canvi que instava el Govern municipal a impulsar 
la creació d’una taula de treball entre els ajuntaments de Barcelona i Madrid amb 
participació de l’AMB per a la recuperació econòmica després del coronavirus. Afegeix 
que entenia que havia de ser una instància àgil i flexible per cercar sinergies, cooperar 
i sumar esforços, especialment en les polítiques de turisme, cultura, comerç, 
digitalització o ocupació. 
En aquest àmbit, un mes després d’aquest compromís polític i atès que les 
circumstàncies actuals obliguen tots els responsables a actuar amb la màxima 
celeritat, considera que és oportú que l’oposició i la ciutadania coneguin aquests 
avenços. 
Vol saber, doncs, en primer lloc, quines passes ha fet el Govern per a la consolidació o 
institucionalització de la taula de treball entre els ajuntaments de Barcelona i Madrid, 
sabent que en aquell moment Jaume Collboni va manifestar que des del 19 de març 
s’havia establert un grup de treball; en segon lloc, quins han estat els resultats 
obtinguts fins al moment, i sap que hi ha hagut o hi ha un debat públic entre els dos 
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primers tinents d’alcalde, el primer tinent d’alcalde de Barcelona i la vicealcaldessa de 
Madrid, i, en tercer lloc, quins són els temes o projectes a l’agenda d’aquesta taula 
per a les pròximes setmanes i mesos. 
 
La Sra. BONET constata que, efectivament, al Plenari del 29 d’abril es va instar el 
Govern a impulsar una taula de diàleg entre els ajuntaments de Barcelona i Madrid, 
amb participació també de l’Àrea Metropolitana. Indica que des del Govern municipal 
s’hi va donar suport en la mesura que creuen que la col·laboració constant i la 
solidaritat entre grans ciutats permet reforçar la resposta municipal a la crisi del 
COVID. 
Manifesta que en el cas de Barcelona i Madrid el diàleg és encara més important pel 
que suposa de defensa del món local i d’exercici de les capitalitats de Barcelona en 
l’àmbit metropolità, català, estatal i europeu. 
Recorda que el Govern hi va donar suport, però també va dir que el que prioritzaven 
era l’intercanvi efectiu per sobre de la institucionalització, és a dir, el flux constant 
d’informació útil per sobre de reunions estrictament formals. Informa que això ja és 
així i que, efectivament, ja s’han fet passes, malgrat que fa tan sols tres setmanes que 
es va aprovar la proposició del Grup de Barcelona pel Canvi al Plenari. Explica que ja 
parlen de manera constant amb l’Ajuntament de Madrid per impulsar, d’una banda, la 
coordinació entre centres d’innovació urbana; de l’altra, també per acordar projectes 
conjunts que puguin ser competitius a escala europea de cara a la recuperació 
econòmica de les dues ciutats, i per a qüestions relacionades amb la gestió de 
l’emergència sanitària des de l’Àrea de Drets Socials també han tingut un contacte 
regular amb els seus homòlegs a Madrid, amb qui han compartit reptes i també 
solucions vinculades a la resposta a la pandèmia des d’un punt de vista sanitari. 
Finalment, informa que també mantenen intercanvis constants en el marc del grup de 
grans ciutats espanyoles, el G7, del qual tant Madrid com Barcelona formen part, i 
també de la xarxa de grans ciutats europees, Eurocities. 
A continuació, vol fer un incís sobre la importància de la doble reivindicació que s’ha 
fet i que s’està plantejant en aquestes dues xarxes: en primer lloc, la defensa tancada 
que s’està fent del dret dels ajuntaments a disposar del superàvit d’exercicis anteriors 
per vehicular-ho a la lluita contra el COVID i contra la crisi econòmica que en deriva, i, 
en segon lloc, la necessitat de poder accedir directament als fons europeus de 
resposta a la pandèmia i per a la reconstrucció econòmica i social en el context de 
davallada d’ingressos municipals a què es fa front. Indica que totes dues 
reivindicacions estan directament relacionades amb la feina que fa el Govern amb 
Madrid en totes aquestes àrees de treball que ha esmentat prèviament, però també 
amb altres ciutats de l’Estat i d’Europa, i que van en paral·lel a l’intercanvi 
d’experiències i de coneixements i el reforç de la solidaritat entre ciutats que tan bon 
resultat han donat en les darreres setmanes. Per tant, els canals de comunicació amb 
Madrid estan oberts, són estables, són flexibles i són útils per assegurar una resposta 
més sòlida a la pandèmia i per afrontar la recuperació amb més recursos i més 
garanties perquè realment ningú quedi enrere. 
 
El Sr. VALLS agraeix la resposta de la Sra. Laia Bonet que es correspon, a més, amb la 
filosofia del que el Grup de Barcelona pel Canvi havia presentat. Espera que, a més, els 
dos reptes de tota la ciutat i sobretot de Barcelona i de Madrid per al superàvit puguin 
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entrar en vigor el més de pressa possible, ja que és el debat que també hi ha a la taula 
de pressupostos. 
 
ES DONA PER TRACTADA 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi: 

 
18. –  (M1923/811) Quin és l’estat d’execució de la Proposició / Declaració de Grup 

aprovada a la sessió del passat 19 de febrer de la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció amb el redactat següent: (M1923/618) 
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 
constata la persistència del fenomen dels punts de tràfic de drogues en edificis 
d’habitatges i manifesta la seva profunda preocupació, pel que insta els governs 
municipal i de la Generalitat a elaborar i a presentar un nou pla específic per lluitar 
contra aquest fenomen en el marc del pla estratègic Barcelona Ciutat Segura.  
 
El Sr. VALLS recorda que el passat 19 de febrer, amb la unanimitat de tots els grups, la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va 
instar el Govern municipal i el de la Generalitat a elaborar i presentar un nou pla 
específic per lluitar contra el fenomen dels narcopisos a la ciutat de Barcelona. Explica 
que en aquell moment va considerar aquella proposta com una demanda ciutadana 
improlongable. 
Tot seguit, constata que la situació aparentment segueix sent la mateixa, fins i tot 
durant el confinament, ja que sembla que els narcopisos han estat l’excepció i han 
continuat amb les seves activitats delictives i escampant la por als barris. Pensa que 
no es pot permetre que siguin els veïns els que pateixen les conseqüències d’aquest 
tipus d’inseguretat. 
Finalment, diu que la persistència d’aquesta realitat a la ciutat és la base per 
considerar fer un seguiment d’aquesta proposició i la seva preocupació pel previsible 
increment de la inseguretat a mesura que s’avanci en la desescalada. 
 
El Sr. BATLLE diu que el Sr. Valls entendrà que, pels motius excepcionals que estan 
vivint des de finals de febrer i principis de març, centrats en la gestió de l’emergència 
sanitària, tant el Govern de Barcelona com la Generalitat tenen pendent la trobada 
amb els responsables d’Interior per exposar aquest acord de la Comissió, escoltar la 
seva valoració i poder iniciar els treballs en l’espai de coordinació policial per, a partir 
d’aquí, tal com es van comprometre, poder establir el compromís de lliurament del 
pla. 
A continuació, comenta que, a la vegada, el Departament d’Interior també té previst, 
quan es desencalli aquesta crisi sanitària, posar en marxa els mecanismes de 
seguiment, avaluació i millora del pla a través de la comissió «Barcelona, Ciutat 
Segura», que espera que es convoqui al més aviat possible, i, quan la situació es 
normalitzi, poder reprendre la feina pendent i posar fil a l’agulla. 
Tanmateix, apunta que això no vol dir que l’actuació policial contra el narcotràfic no 
s’hagi fet ni hagi deixat de ser una prioritat tant per a l’ajuntament com per a la 
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Generalitat com per al Cos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. Anuncia, doncs, 
que donarà una pinzellada, algunes dades. Durant els primers 4 mesos de l’any 2020 
es continua realitzant un esforç per augmentar la pressió policial, tal com n’han parlat 
en un altre punt de l’ordre del dia, i diu que presentarà les dades relatives a les 
entrades i tancaments de narcopisos i pisos de venda de droga fins al dia 15 de maig, 
només a Ciutat Vella. Informa que se n’han fet 32 al barri del Raval, 2 a la Barceloneta, 
4 al Gòtic i 2 al Casc Antic, és a dir, que en total hi ha hagut 40 entrades a pisos que 
han provocat 30 detinguts. Creu que tant els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia 
Urbana estan molt compromesos amb la seva feina i, a més, també la comuniquen i la 
socialitzen al conjunt dels veïns que estan inquiets per aquesta situació. 
Finalment, manifesta que ara cal poder lligar la trobada amb el Departament 
d’Interior, que espera que pugui ser les properes setmanes. 
 
El Sr. VALLS compta amb aquestes informacions i amb aquesta trobada, perquè el 
Sr. Batlle ja ha sentit la preocupació de tots els grups –amb matisos entre ells– quan 
han parlat de tots aquests temes. 
 
ES DONA PER TRACTAT 
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaracions Institucionals 
 

1. –  El dia internacional de la infermeria es celebra des de l’any 1953, fa 67 anys, tot i que 
no es va oficialitzar fins la dècada dels anys 70. Es va triar el dia 12 de maig per 
commemorar el naixement de Florence Nightingale (Florència, 1820 - Londres, 1910), 
la infermera britànica que va revolucionar la infermeria, la va dotar de més 
professionalitat i està considerada la mare infermeria moderna. Florence Nightingale 
es va oposar a la seva família que considerava la cura dels malalts com una tasca 
denigrant i va aprendre de manera autodidacta, incorporant maneres de fer de 
Europa i també d’Amèrica. La seva gran aportació rau en crear el primer model 
conceptual de infermeria, donant molta importància a la higiene com a mesura 
indispensable per evitar la propagació d’infeccions. El personal d’infemeria ha restat 
invisibilitzat durant molt de temps, segurament pel poc valor que es donava a les 
professions relacionades amb tasques de cures i també perquè era un col·lectiu 
format majoritàriament per professionals dones. Avui dia, ningú dubta de la 
importància de la professió, que com defineix l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), és la columna vertebral de qualsevol sistema sanitari. El Col·legi Oficial 
d’infermeres i infermers Barcelona, treballa, conjuntament amb els altres col·legis 
professionals de l’àmbit de la salut per millorar l’atenció sanitària i també per millorar 
les condicions del col·lectiu professional de la infermeria, que al cap i a la fi, és el pas 
imprescindible per poder garantir una bona qualitat. El lema del dia de la infermeria 
actual és “Una veu per liderar, salut per a tothom” Davant la emergència sanitària que 
ha generat el covid-19, la tasca d’infermeria ha adquirit més visibilitat davant la 
ciutadania, ha estat i és cabdal, juntament amb els altres professionals de l’àmbit 
sanitari, per poder fer front a la pandèmia. És per aquest motiu que la Organització 
Mundial de la Salut (OMS) ha designat el 2020 com a Any Internacional del Personal 
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d’Infermeria i llevadores. La OMS també ha fet als diferents països un seguit de 
recomanacions per donar suport a les infermeres i els infermers i dotar-los dels 
recursos necessaris per poder fer la seva tasca en les condicions òptimes necessàries i 
així garantir els objectius desenvolupament sostenible: - Treballar per a una major 
especialització de la professió. - Impulsar el lideratge dels professionals d’infermeria, 
en especial el lideratge femení a espais de decisió en el disseny de les polítiques 
públiques, tot i ser una professió molt feminitzada, els espais de decisió no 
representen aquesta realitat. -Dotar de més recursos als professionals per poder fer 
millor la seva feina.  

 
La Sra. VILA la llegeix. 
 
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel 
canvi. APROVADA 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.05 h. 
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