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

Sessió de 22 de gener de 2020

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, el 22 de gener
de  2020,  s’hi  reuneix  la  COMISSIÓ  DE  PRESIDÈNCIA,  DRETS  DE  CIUTADANIA,
PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ en sessió ordinària, sota la presidència de
l'Im. Sr.Regidor Albert Batlle Bastardas. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.:
Jordi Martí Grau, Marc Serra Solé, Jordi Rabassa Massons, 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, Francisco Sierra López, Josep
Bou Vila i Manuel Valls Galfetti, assistits per l'assessora jurídica, la Sra. Anna Martori
Salichs, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi és present la Ima. Sra. Francina Vila i Valls.

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Eloi Badia Casas i l’Ima. Sra. Elsa Artadi Vila.

S'obre la sessió a les 10.00 h.

El PRESIDENT informa que acaba de mantenir una reunió de coordinació amb els
serveis  municipals  per  afrontar  l’emergència  produïda  per  la  llevantada,  ha  fet  una
compareixença davant dels mitjans de comunicació i també ha enviat un comunicat
als representants dels grups municipals. Comenta que aquest episodi ha estat
excepcional,  que  des  de  l’any  2008  no  n’hi  havia  hagut  cap  d’aquestes
característiques  i  que  l’emergència  a  causa  del  vent  possiblement  hagi  estat  la  més
important en molts anys.
A  continuació,  constata  que  el  conjunt  dels  serveis  municipals,  tant  d’emergències
com les empreses que presten serveis a la ciutat, ha funcionat correctament.
Tot seguit, assenyala que aquest episodi està perdent intensitat, malgrat que en les
pròximes hores encara es preveu que hi hagi pluja i vent. En tot cas, espera que la
situació anirà millorant al llarg del dia.
D’altra  banda,  agraeix  als  ciutadans  el  comportament  exemplar  que  han  tingut.
Subratlla que en aquestes situacions els barcelonins són molt comprensibles i
responsables.
Quant a les afectacions, informa que tots els parcs i les platges de Barcelona estan
tancats. El Govern espera que aquest episodi s’acabi per fer una avaluació dels danys i
dels costos. Indica que aquestes apreciacions també inclouen els tres ports de la
ciutat.
Pel  que  fa  a  l’atenció  ciutadana,  informa  que  s’ha  ampliat  el  nombre  de  places  per
acollir persones sense sostre i creu que no s’ha produït cap incident que hagi posat en
perill la integritat física d’aquestes persones.
Per  acabar,  diu  que  ha  considerat  important  fer  aquesta  intervenció  a  l’inici  a  la
sessió, malgrat que reitera que ha enviat un resum breu de la situació als grups
municipals.
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I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

S’aprova.

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)

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

1. – (0038/19) Del gerent de recursos, de 28 de novembre de 2019, que prorroga des de
l'1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, el contracte relatiu al servei de
gestió i enviament d'e-comunicacions adjudicat a Berepublic Networks, SL., i per un
import de 219.209,73 euros (IVA inclòs).

2. – (19010016) Del gerent del districte de Nou Barris, de 28 de novembre de 2019, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte
relatiu al serveis de gestió de projectes integrals amb contractació de col·lectius en
risc d'exclusió social realitzats al districte de Nou Barris, per a l'exercici 2020, i per un
import de 110.110,00 euros (IVA inclòs).

3. – (276/2019) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 29 de novembre de
2019, que adjudica a Taber Management, SL. el contracte relatiu a la redacció del
projecte executiu d'adequació i millora de 8 equipaments del districte de Sarrià-Sant
Gervasi per corregir riscos laborals de nivell alt i mig, inclosa l'aportació de criteris de
valoració d'ofertes i l'assistència tècnica de puntuació d'ofertes del concurs d'obres,
per als exercicis 2019-2020, i per un import de 17.968,50 euros (IVA inclòs)

4. – (190500014) De la gerent municipal, de 2 de desembre de 2019, que adjudica a Cruz
Roja Española el contracte relatiu al subministrament de quatre aparells
desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per als exercicis 2019-2022, i per un
import de 17.027,12 euros (IVA inclòs).

5. – (20192001) De la gerent municipal, de 2 de desembre de 2019, que anul·la part de
l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al subministrament i
manteniment d'equips multifuncional a color adjudicats a General Machines
Technology, SL., per a l'exercici 2019, i per un import de 10.000,00 euros (IVA inclòs).

6. – (20193000) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 4 de desembre de 2019, que
prorroga des de l'1 de gener de 2020 fins al 31 de maig de 2020, el contracte relatiu al
lloguer de cabines sanitàries portàtils i urinaris de peu, inclosa la seva instal·lació,
neteja, manteniment i retirada, per a festes, activitats i esdeveniments, així com per
la prevenció de conductes incíviques a la via pública del districte de Ciutat Vella
adjudicat a Toi Toi Sanitarios Móviles, SA., per a l'exercici 2020, i per un import de
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5.510,34 euros (IVA inclòs).

7. – (20194297) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 4 de desembre de 2019,
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de
12.415,65 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei d'interpretació i traducció
per a la Unitat Territorial 1 de la Guàrdia Urbana de Barcelona adjudicat a Interpret
Solutions, SL., per als exercicis 2019-2020.

8. – (20194301) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 4 de desembre de 2019,
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de
6.916,66 euros (IVA exempt) del contracte relatiu als serveis de suport a l'organització
de comunitats de veïns i veïnes adjudicat a Etic Habitat, SCCL, per als exercicis 2019-
2021.

9. – (20194589) De la gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 4 de desembre de 2019,
que adjudica a Esri España Soluc. Geoespaciales, SL. el contracte relatiu als serveis de
manteniment suite de productes ArCGIS que configura el sistema d'informació
geogràfica (GIS) desenvolupat per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 42.193,91 euros (IVA inclòs).

10. – (20192065) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 5 de novembre de 2019, que
adjudica a Everis BPO, SL. el contracte relatiu al suport tècnic de programes
ocupacionals al districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2019-2020, per un import de
18.143,95 euros (IVA inclòs).

11. – (20183000) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 5 de desembre de 2019, que
allibera la disposició de la despesa del contracte relatiu a la instal·lació, arrendament i
manteniment de 7 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto rentables al
districte de Ciutat Vella adjudicat a Olprim Ingeniería y Servicios, SA., per a l'exercici
2019, i per un import de 92.083,42 euros (IVA inclòs).

12. – (20174359) De la gerent municipal, de 5 de desembre de 2019, que prorroga des del
dia 10 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2021, el contracte relatiu al
subministrament de material de ferreteria per al Servei de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvament i la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un import de 110.000,00
euros (IVA inclòs).

13. – (20194549) De la gerent municipal, de 5 de desembre de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules administratives i tècniques i autoritza la despesa del
contracte relatiu al subministrament de mànegues per al Servei de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvament, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 55.418,00
euros (IVA inclòs).

14. – (19010267) Del gerent de districte de Nou Barris, de 9 de desembre de 2019, que
adjudica a Sehresh Amer el contracte relatiu a l'organització de classes extraescolars
d'urdú a l'Escola El Turó del Districte de Nou Barris per als exercicis 2019-2020 i per
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un import de 4.080,00 euros exempt d'IVA.

15. – (1103/19) Del gerent de Recursos, de 9 de desembre de 2019, que adjudica a PMC
Grup 1985 SA el contracte derivat de l'Acord Marc de la Generalitat núm. 2014/1 i
pels preus derivats de la subhasta de material d'oficina estàndard per als exercicis
2019-2020 i per un import de 16.500,83 euros IVA inclòs.

16. – (1125/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 10 de desembre de 2019,
que adjudica a Ampersand Set, SL. el contracte relatiu a l'acompanyament
personalitzat del comportament directiu i de comandament per al districte de Sant
Andreu, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 14.459,50 euros (IVA inclòs).

17. – (151/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 10 de desembre de 2019,
que adjudica a Aeronaval Construcciones e Instalaciones, SA. el contracte relatiu a les
obres per a la semaforització de la cruïlla del carrer Castillejos amb Llorens i Barba, lot
1, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 56.802,08 euros (IVA inclòs).

18. – (151/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 10 de desembre de 2019,
que allibera la quantitat de 14.134,38 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació, del contracte relatiu a la col·locació d'un semàfor a la cruïlla del carrer
Castillejos amb Llorens i Barba adjudicat a Aeronaval Construcciones e Instalaciones,
SA., lot 1, per als exercicis 2019-2020.

19. – (151/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 10 de desembre de 2019,
que adjudica a Alumbrados Viarios, SA. el contracte relatiu a les obres per a la
semaforització de la cruïlla del carrer Poesia amb Àngel Marqués, lot 2, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 67.445,60 euros (IVA inclòs).

20. – (151/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 10 de desembre de 2019,
que allibera la quantitat de 7.079,92 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació, del contracte relatiu a la col·locació d'un semàfor a la cruïlla del carrer Poesia
amb Àngel Marqués adjudicat a Alumbrados Viarios, SA., lot 2, per als exercicis 2019-
2020.

21. – (0509/19) Del gerent de recursos, de 10 de desembre de 2019, que reajusta les
anualitats del contracte relatiu a les obres de reforma interior de la Sala Ciutat de
l'Edifici Palau, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 73.435,85 euros.

22. – (20182045) De la gerent del districte de Ciutat Vella, d'11 de desembre de 2019, que
prorroga des de l'1 de gener de 2020 fins al 30 d'abril de 2020, el contracte relatiu al
servei temporal de bus llançadora entre l'Hospital del Mar i l'Hospital de l'Esperança
de Barcelona adjudicat a UTE Monforte SAU y la Hispano Igualadina, per un import de
41.532,82 euros (IVA inclòs).

23. – (20194006) Del gerent del districte de l'Eixample, d'11 de desembre de 2019, que
adjudica a la Sra. Gemma Benet Ferrus el contracte que té per objecte implementar
un directori de dades amb programari access, per als exercicis 2019-2020, i per un
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import de 9.065,93 euros (IVA inclòs).

24. – (1336/19) Del gerent de recursos, d'11 de desembre de 2019, que adjudica a
Albañileria y contratas, SL el contracte relatiu a les obres de reparació, conservació i
restauració corrents a la coberta del vestíbul i planta 2a de l'edifici Novíssim, per als
exercicis 2019-2020 i per un import de 34.246,17 euros (IVA inclòs)

25. – (1101/19) Del gerent de recursos, d'11 de desembre de 2019, que adjudica a Emcadi,
SA el contracte relatiu a la compra de productes no peribles per al menjador
d'Alcaldia i per a les diverses reunions de càrrecs electes i Comissions de Govern, per
als exercicis 2019-2020 i per un import de 18.029,00 euros (IVA inclòs).

26. – (0732/19) Del gerent de recursos, de 12 de desembre de 2019 que declara desert el
procediment obert simplificat per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'aplanament,
consolidació i ubicació de plànols, per als exercicis 2019-2020 i per un import de
24.999,99 euros.

27. – (20196008) De la gerent de districte de Ciutat Vella, de 12 de desembre de 2019, que
aprova la modificació del contracte d'obres que té per objecte Microintervencions als
Jardins de Sant Pau del Camp en el sentit d'ampliació en 65 dies el termini d'execució.

28. – (1/2017) De la gerent municipal, de 12 de desembre de 2019, que prorroga des de l'1
de març de 2020 al 28 de febrer de 2021, el contracte relatiu als serveis de gestió i
organització d'activitats del Casal de Barri Espai Putxet adjudicat a Calaix de Cultura,
SL., per als exercicis 2020-2021 i per un import de 116.353,60 euros (IVA inclòs)

29. – (20182014) De la gerent municipal, de 12 de desembre de 2019, que prorroga des de
l'1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020, el contracte relatiu a la gestió de la
Casa de la Barceloneta 1761 adjudicat a Puça Espectacles, SL., per a l'exercici 2020 i
per un import de 97.940,30 euros (IVA inclòs).

30. – (0033/18) De la gerent municipal, de 12 de desembre de 2019, que prorroga des de
l'1 de gener de 2020 fins al 31 d'octubre de 2020, el contracte relatiu a la realització
de les adaptacions de la creativitat de les campanyes i accions de comunicació
adjudicat a Grom Place, SL., i per un import de 151.250,00 euros (IVA inclòs).

31. – (2100/2019) De la gerent municipal, de 12 de desembre de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la
gestió del projecte Nau Vila Besòs i la inserció de col·lectius en exclusió social, per als
exercicis 2020-2022 i per un import de 134.199,74 euros (IVA inclòs).

32. – (2061/2017) De la gerent municipal, de 12 de desembre de 2019, que prorroga des de
l'1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020 el contracte relatiu als serveis
d'implementació i desenvolupament ambiental adjudicat a Talher, SA., i per un
import de 74.187,11 euros (IVA inclòs).

33. – (190500023) De la gerent del districte de Les Corts, de 12 de desembre de 2019,
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adjudica a PMC grup 1985, SA. el contracte relatiu al subministrament de consumibles
informàtics estàndard, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 2.050,47 euros
(IVA inclòs).

34. – (19010303) Del gerent del districte de Nou Barris, de 13 de desembre de 2019, que
adjudica a General Machines Technology, S.L. el contracte relatiu al manteniment de
les fotocopiadores del districte, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
7.000,00 euros (IVA inclòs)

35. – (19030006) Del gerent del districte de Nou Barris, de 13 de desembre de 2019, que
allibera la quantitat de 79.926,38 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació, del contracte relatiu a la reparació dels despreniments dels paraments de
tancament de façana demaçoneria ordinària del Castell de Torre Baró, per als
exercicis 2019-2020.

36. – (19010014) Del gerent del districte de Nou Barris, de 13 de desembre de 2019, que
adjudica a La Fabrica@, SCCL, el contracte relatiu al suport a les entitats Nou Barris
per l'obtenció del certificat digital, per als exercicis 2019-2020 i per un import de
37.620,10 euros (IVA inclòs).

37. – (19010014) Del gerent del districte de Nou Barris, de 13 de desembre de 2019, que
allibera la quantitat de 1.980,01 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació, del contracte relatiu al suport a les entitats Nou barris per l'obtenció del
certificat digital, per als exercicis 2019-2020.

38. – (20191018) Del gerent del districte de Sant Martí, de 13 de desembre de 2019, que
allibera la quantitat de 4.500,00 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu als serveis
preventius ambulàncies amb personal sanitari, per a l'exercici 2019.

39. – (2149/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 12 de desembre de 2019
que adjudica a Carles Moreno Cayero el contracte relatiu a la producció, coordinació i
redacció de continguts de difusió del programa d'activitats Calidoscopi Cultural de
2020, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 39.466,40 euros (IVA inclòs).

40. – (1361/19) Del gerent de recursos, de 12 de desembre de 2019, que adjudica a Blanc
Celebracions SL el contracte relatiu a l'estudi i elaboració del projecte per a la
reformulació dels actes protocol·laris del Saló de Cent, per als exercicis 2019-2020, i
per un import de 10.890,00 euros (IVA inclòs).

41. – (1355/19) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 12 de desembre de
2019, que adjudica a Barcelona Plus, S.L. el contracte relatiu a les proves de castellà
de processos selectius, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 4.775,00 euros
(IVA inclòs)

42. – (20194586) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 16 de desembre de
2019, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte relatiu al subministrament, en la modalitat d'arrendament, de 30 escúters
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elèctrics amb distintius i de segon ús, per a la Guàrdia Urbana, per als exercicis 2020-
2021 i per un import de 118.800,04 euros (IVA inclòs).

43. – (20194456) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 16 de desembre de
2019, que aprova el reajustament de les anualitats del contracte relatiu al servei de
manteniment preventiu i correctiu de les eines hidràuliques d'excarceració i de les
eines de tall, perforació i ventilació, per als exercicis 2019-2021 i per un import de
0,00 euros.

44. – (1373/19) Del gerent de recursos, de 16 de desembre de 2019, que adjudica a Jose
Maria Baño Leon Abogados SLP, el contracte relatiu a l'assumpció de la direcció
tècnica i jurídica de la defensa de l'ajuntament en els recursos de cassació contra les
sentències dictades per la Secció 3a de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 17.545,00
euros (IVA inclòs).

45. – (1351/19) Del gerent de recursos, de 16 de desembre de 2019, que adjudica a
Ideograma, SA el contracte relatiu al suport metodològic per a l'elaboració i la
definició de l'estratègia de promoció econòmica de la Gerència d'Economia, Recursos
i Promoció Econòmica, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 17.835,40 euros
(IVA inclòs).

46. – (20189101) De la gerent de districte de Sants-Montjuïc, de 16 de desembre de 2019,
que allibera la quantitat de 26.000,00 euros (IVA inclòs),de la disposició de la despesa
del contracte relatiu als serveis de control d'accés, repartiment i informació bàsica als
usuaris en els diferents equipaments del districte per a l'exercici 2019.

47. – (187/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 12 de desembre de 2019,
que adjudica a PMC Grup 1985, SA. el contracte relatiu al subministrament de
consumibles d'informàtica del districte d'Horta-Guinardó, per als exercicis 2019-2020,
i per un import de 5.634,86 euros (IVA inclòs).

48. – (184/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 17 de desembre de 2019,
que adjudica a UTE Santa Rosalia, el contracte relatiu a les obres d'urbanització
provisional del carrer Santa Rosalia, 91, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 93.661,00 euros (IVA inclòs).

49. – (184/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 17 de desembre de 2019,
que allibera la quantitat de 22.098,22 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la
licitació del contracte relatiu a les obres d'urbanització provisional del carrer Santa
Rosalia, 91 adjudicat a UTE Santa Rosalia, per als exercicis 2019-2020.

50. – (1106/19) Del gerent de recursos, de 18 de desembre de 2019, que adjudica a
l'Associació Observatori de la Vida Quotidiana el contracte relatiu a l'encàrrec d'obra i
cessió de drets del llibre Gràfica obrera i anarquista, per als exercicis 2019-2021, i per
un import de 26.136,00 euros (IVA inclòs).
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51. – (2034/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 18 de desembre de 2019,
que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei d'ambulàncies als actes del
districte, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 2.000,00 euros (IVA inclòs).

52. – (20191080) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 18 de desembre de 2019,
que adjudica a Canon España, S.A. el contracte relatiu al lloguer fotocopiadora CGG
Cotxeres per als exercicis 2019-2020 i per un import de 1.161,60 euros (IVA inclòs).

53. – (1112/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 18 de desembre de 2019,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte
relatiu al subministrament de consumibles d'informàtica estàndard, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 4.888,35 euros (Iva inclòs).

54. – (20202001) De la gerent municipal, de 18 de desembre de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de
consergeria, informació, atenció al públic i altres serveis de suport a la seu del
districte de Sant Martí, per als exercicis 2020-2021 i per un import de 74.239,30 euros
(IVA inclòs).

55. – (20184264) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 18 de desembre de
2019, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al subministrament, en la
modalitat d'arrendament, de 15 furgonetes i 4 tot terreny per a la Guàrdia Urbana
(Lot 1), adjudicat a Alphabet España Fleet Management, S.A., per als exercicis 2019-
2024, i per un import de 13.310,30 euros.

56. – (20184264) De la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció, de 18 de desembre de
2019, que aprova el reajustament de les anualitats del contracte relatiu al
subministrament, en la modalitat d'arrendament, de 15 furgonetes i de 4 tot terrenys
per a la Guàrdia Urbana (Lot 2), adjudicat a Alphabet España Fleet Management, S.A.,
durant 60 mesos, per als exercicis 2019-2024 i per un import de 4.328,28 euros.

57. – (0438/19) Del gerent de recursos, de 18 de desembre de 2019, que allibera la
quantitat de 7.200,36 euros, en concepte de baixa en la licitació, del contracte relatiu
als serveis de gestió i manteniment de la pàgina web del CESB, per als exercicis 2019-
2020.

58. – (20190222) De la gerent del districte de Gràcia, de 18 de desembre de 2019, que
adjudica a PMC Grup 1985, SA. el contracte relatiu al subministrament de
consumibles d'informàtica per al districte de Gràcia, per als exercicis 2019-2020, i per
un import de 5.455,54 euros (IVA inclòs).

59. – (0593/19) Del gerent de recursos, de 18 de desembre de 2019, que allibera la
quantitat de 1.800,00 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació del
contracte relatiu a la gestió del servei de mailing dels documents del CESB, per als
exercicis 2019-2020.

60. – (3501/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 19 de desembre de 2019,
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que modifica el contracte relatiu a les obres de la pista de Hoquei La Sagrera, per als
exercicis 2019-2020 i per un import de 89.382,20 euros (IVA inclòs).

61. – (20202000) De la gerent municipal, de 19 de desembre de 2019, que adjudica a Punt
Informàtic i Creatiu, SL, el contracte relatiu al manteniment i suport informàtic de les
aules d'informàtica i equips de gestió dels equipaments del districte, per als exercicis
2020-2021 i per un import de 61.680,96 euros (IVA inclòs).

62. – (20202000) De la gerent municipal, de 19 de desembre de 2019, que allibera la
quantitat de 3.659,04 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, del
contracte relatiu al manteniment i suport informàtic de les aules d'informàtica i
equps de gestió dels equipaments del districte, per als exercicis 2020-2021.

63. – (170400113) De la gerent municipal, de 19 de desembre de 2019, que prorroga de l'1
de gener de 2020 al 30 d'abril de 2020, el contracte relatiu als serveis auxiliars de
suport al funcionament i activitats a diferents equipaments municipals del districte
adjudicat a Integración Social de Minusválidos, SL., per a l'exercici 2020, i per un
import de 20.315,42 euros (IVA inclòs).

64. – (20199112) De la gerent municipal, de 19 de desembre de 2019, que adjudica a Cruz
Roja Española el contracte relatiu a les despeses per subministrament i manteniment
d'aparells desfibril·ladors per als edificis municipals, per als exercicis 2019-2022 i per
un import de 51.057,16 euros (IVA inclòs).

65. – (186/2019) De la gerent municipal, de 19 de desembre de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del 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 80.000,00 euros (IVA inclòs).

66. – (187/2019) De la gerent municipal, de 19 de desembre de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei 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 80.000,00 euros (IVA inclòs).

67. – (0010/19) De la gerent municipal, de 19 de desembre de 2019, que allibera la
quantitat de 2.692,86 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació del
contracte relatiu als serveis de reproducció de documents i de fotografia digital a
demanda dels usuaris de l'Arxiu Municipal Contemporani i els Arxius Municipals de
districte, per als exercicis 2019-2020.

68. – (20199201) Del gerent del districte de l'Eixample, de 19 de desembre de 2019, que
prorroga des del 16 de gener de 2020 al 15 de gener de 2021, el contracte relatiu a la
pròrroga de la gestió i dinamització de l'Aula ambiental del districte adjudicat a Espai
Ambiental, SCCL., per als exercicis 2020-2021, i per un import de 96.759,50 euros (IVA
inclòs).
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69. – (20199301) Del gerent del districte de l'Eixample, de 20 de desembre de 2019, que
allibera la quantitat de 5.557,60 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació,
del contracte relatiu a l'execució de les obres de la nova via d'evacuació a les
dependències de la Guàrdia Urbana en l'edifici de l'estació del Nord al carrer Nàpols,
per als exercicis 2019-2020.

70. – (20199301) Del gerent del districte de l'Eixample, de 20 de desembre de 2019, que
adjudica a Construcciones Fertres, S.L. el contracte relatiu a l'execució de les obres de
la nova via d'evacuació a les dependències de la Guàrdia Urbana en l'edifici de
l'Estació del Nort, ubicades al carrer Nàpol, 62, per als exercicis 2019-2020 i per un
import de 56.887,34 euros (IVA inclòs).

71. – (20191031) Del gerent del districte de Sant Martí, de 20 de desembre de 2019, que
adjudica a SM, Sistemas Medioambientales, SL el contracte relatiu a la realització de
45 estudis d'impacte acústic destinats a celebració d'actes en diversos espais del
districte, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 72.035,72 euros (IVA inclòs).

72. – (20191031) Del gerent del districte de Sant Martí, de 20 de desembre de 2019, que
allibera la quantitat de 14.754,30 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació, del contracte relatiu al servei de realització de 45 estudis d'impacte acústic
destinats a celebració d'actes en diversos espais, per als exercicis 2019-2020.

73. – (20193025) Del gerent del districte de Sant Martí, de 20 de desembre de 2019, que
aprova el reajustament de les anualitats del contracte relatiu a les obres pista
poliesportiva la Nau del Clot, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 10.000,00
euros (IVA inclòs)

74. – (20191005) Del gerent del districte de Sant Martí, de 20 de desembre de 2019, que
prorroga des de l'1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020, el contracte relatiu
a la gestió i dinamització de l'Espai Via Trajana adjudicat a Incoop, SCCL., per a
l'exercici 2020, i per un import de 66.973,00 euros (exempt d'IVA).

75. – (1353/19) Del gerent de recursos, de 20 de desembre de 2019, que adjudica a
Staffpremium, SL. el contracte relatiu als serveis d'hostes/hostesses com a suport per
al desenvolupament dels actes institucionals organitzats per la Direcció Tècnica
d'Actes Institucionals i Protocol i informadors per a les visites guiades a l'Ajuntament
de Barcelona, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 18.149,88 euros (IVA
inclòs).

76. – (1301/19) De la gerent municipal, de 22 de desembre de 2019, que adjudica a La
Fábrica Gestión Mas Cultural, SL. el contracte relatiu a la coedició del llibre
"Fotografies de Barcelona", per als exercicis 2019-2020, i per un import de 49.788,12
euros (IVA inclòs).

77. – (20182000) De la gerent municipal, de 22 de desembre de 2019, que prorroga per un
període comprès des de l'1/1/20 fins al 31/1/20 el contracte relatiu al servei auxiliar
d'informació, atenció al públic, missatgeria i suport adjudicat a Integración Social de

 



CCM 1/20 Presidencia 11/87

Minusválidos, per un import de 7.426,61 euros (IVA inclòs).

78. – (20172002) De la gerent municipal, de 22 de desembre de 2019, que prorroga per un
període de l'1/1/20 al 17/11/20 el contracte relatiu al subministrament i
manteniment de 3 fotocopiadores en edificis municipals, adjudicat a Canon España,
SA., per un import de 18.186,30 euros (IVA inclòs).

79. – (20172002) De la gerent municipal, de 22 de desembre de 2019, que prorroga per un
període de l'1/1/20 fins al 17/11/20 el contracte relatiu al subministrament i
manteniment de 2 fotocopiadores en centres cívics, adjudicat a Canon España, SA.,
per un import de 7.719,80 euros (IVA inclòs).

80. – (20194515) De la gerent municipal, de 22 de desembre de 2019, que adjudica a
Auxquimia, SA. el contracte relatiu al subministrament d'escumogen per al Servei de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, per als exercicis 2020-2022, i per un
import de 116.789,20 euros (IVA inclòs).

81. – (190100001) Del gerent del districte de Nou Barris, de 23 de desembre de 2019, que
prorroga per un període comprès de l'1/1/20 al 31/12/20 el contracte relatiu als
serveis de consergeria i altres de suport a la seu del districte de Nou Barris, adjudicat
a Engrunes, Recuperació, SLU, per un import de 34.367,15 euros (IVA inclòs).

82. – (662/2018) Decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2020, que nomena el senyor José
Manuel Estudillo Mora, funcionari de carrera, en la categoria Agent GU C1 de
l'Ajuntament de Barcelona.

83. – (293/2019) Decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2020, que nomena funcionaris de
carrera en la categoria de Caporal/a del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvament, les persones relacionades a l'annex.

84. – (763/2019) Decret de l'Alcaldia, de 12 de desembre de 2019, que esmena decret
d'alcaldia (resolució núm. S1/D/2019-02059) referent al nomenament del senyor
Enrique Gornés Cardona.

85. – (795/2019) Decret de l'Alcaldia, de 12 de desembre de 2019, que esmena decret
alcaldia (resolució S1/D/2019-02203) referent al nomenament de la senyora Maria
Rosa Sòria Sánchez.

86. – (912/2019) Decret de l'Alcaldia, de 17 de desembre de 2019, que nomena funcionaris
de carrera en la categoria d'Intendent/a Major de la Guàrdia Urbana el Sr. Benito
Granados Santaella i el Sr. Pedro Velázquez Moreno.

87. – (929/2019) Decret de l'Alcaldia, de 5 de desembre de 2019, que cessa el Sr. José Luis
Gómez Fernández, com a personal eventual, del lloc d'assessor 2 adscrit a la Primera
Tinència d'Alcaldia.
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88. – (936/2019) Decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2020, que nomena personal
eventual la senyora Isabel Molina Roig, en el lloc d'assessor/a 3 adscrita al Grup
Polític Municipal Barcelona pel Canvi.

89. – (937/2019) Decret de l'Alcaldia, de 12 de desembre de 2019, que cessa el senyor
Carlos Manuel Rivadulla Oliva, personal eventual, del lloc d'assessor/a 4 i el nomenar
en el lloc d'assessor/a 3, del Grup Polític Municipal Barcelona pel Canvi..

90. – (39/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18
de novembre de 2019, que modifica la Junta de Valoració que consta en el punt 8 de
les bases de la convocatòria 39/2019-C.

91. – (42/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18
de novembre de 2019, que modifica les bases de la convocatòria per a la provisió per
concurs de mèrits d'un lloc de treball d'Administratiu/iva Expert/a, adscrit al
Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat de la Direcció de Serveis
d'Informació i Atenció Ciutadana.

92. – (43/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18
de novembre de 2019, que modifica les bases de la convocatòria per a la provisió per
concurs de mèrits de dos llocs de treball d'Administratiu/iva Especialista, adscrits al
Servei d'Atenció Presencial del Departament de Serveis Presencials de la Direcció de
Serveis d'informació i Atenció Ciutadana.

93. – (62/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de novembre de 2019, que convoca concurs i aprova les bases per a la provisió d'un
lloc de treball de Cap de Departament de l'Arxiu Municipal de l'Arxiu Municipal
Contemporani de Barcelona de la Direcció Executiva del Sistema Municipal d'Arxius
de la Gerència de Recursos.

94. – (63/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de novembre de 2019, que convoca concurs i aprova les bases per a la provisió d'un
lloc de treball d'Administratiu/iva Expert, adscrit al Departament d'administració i
personal de la Direcció de Serveis de Recursos de la Gerència d'Àrea de Drets Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

95. – (64/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de novembre de 2019, que convoca concurs i aprova les bases per a la provisió d'un
lloc de treball de Cap de Departament d'Espai Urbà de la Direcció de serveis
d'Infraestructures i Espai Urbà.

96. – (65/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de novembre de 2019, que convoca concurs i aprova les bases per a la provisió d'un
lloc de Cap de Secció de Resiliència Urbana de la Gerència Adjunta de Mobilitat i
Infraestructures.
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97. – (66/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de novembre de 2019, que convoca concurs i aprova les bases per a la provisió d'un
lloc de Tècnic/a referent jurídic de la Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic de la
Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció.

98. – (67/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de novembre de 2019, que convoca concurs aprova les bases per a la provisió d'un
lloc de treball de Cap de Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic de la
Gerència de Mobilitat i Infraestructures.

99. – (68/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de novembre de 2019, que convoca concurs i aprova les bases pe a la provisió d'un
lloc de Tècnic/a Especialista de Serveis Econòmics i Tributaris, adscrit al Departament
de Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de
les Corts.

100. – (69/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de novembre de 2019, que aprovar un lloc de treball de Cap de Departament
d'Estadística de l'Oficina Municipal de Dades de la Gerència Municipal.

101. – (70/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de novembre de 2019, que convoca concors i aprova les bases per a la provisió d'un
lloc de treball Cap de Departament d'Integració de Dades de l'Oficina Municipal de
Dades de la Gerència Municipal.

102. – (71/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 27
de novembre de 2019, que convoca concurs i aprova les bases per a la provisió d'un
lloc de treball de Gestor/a de projectes de serveis a les persones adscrit a la Direcció
de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Gràcia.

103. – (20190077) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 9 de desembre de 2019,
que reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de neteja de les instal·lacions
del CAACB i la cura especialitzada dels animals per als exercicis 2019-2021, adjudicar
a Sacyr Facilities, S.A., i per un imports de 13.082,07 i 21.142,37 euros (IVA inclòs).

104. – (20170757) De la gerent municipal, de 12 de desembre de 2019, que prorroga per un
període comprès des del 26/1/20 fins al 25/1/21 el contracte relatiu al servei
d'acolliment d'animals del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona
desplaçats del centre (2018-2020), adjudicat a Help Guau SL, i per un import de
291.489,00 euros (IVA inclòs).

105. – (20190426) De la gerent municipal, de 12 de desembre de 2019, que reajusta les
anualitats del contracte relatiu a la contractació dels serveis de consergeria del Centre
d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, per als exercicis 2019-2021,
adjudicar a UTE Auria Fil-Taller Auria Centre, i per un import de 18.280,63 euros (IVA
inclòs).
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106. – (20170013) De la gerent municipal, de 12 de desembre de 2019, que modifica el
contracte relatiu al servei de recollida i trasllat d'animals de companyia perduts o
abandonats al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona per a l'exercici
2019 i per un import de 32.300,00 euros (IVA inclòs).

Acords de la Comissió de Govern de 12 de desembre de 2019

107. – (915/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Dolcet Butsems
(mat. 74190) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb
la categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de
treball de Tècnic Superior d'Enginyeria - llicències i inspecció (22FA1BIBA10), i
l’activitat  pública  com  a  professor  associat  a  temps  parcial  de  la  Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2019-2020, des de l'1 de setembre
de 2019 fins el 31 d'agost de 2020. La dedicació a la docència universitària serà a
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
dedicació  professional  entre  ambdues  activitats,  la  que  s’autoritza  i  la  que  té
autoritzada per acord de la Comissió de Govern, de 21 de juliol de 2016, per a
l’exercici  de  la  seva  professió  d’enginyer,  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.

108. – ( 927/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joaquín Galindo García
(mat. 24529) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), 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
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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.

109. – (17004830-001 (0002/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 17004830-001 que té per objecte el manteniment de sistemes i
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió en els
edificis adscrits als Districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2018
i 2019 (LOT 2), adjudicat a l'empresa Inv Proteccion SL, amb NIF B85582013, per un
import màxim de 135.865,94 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 135.865,94 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 34.870,93 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 20.000,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312
0609; un import (IVA inclòs) de 30.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2019 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de
13.007,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 12.342,82 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un
import (IVA inclòs) de 25.644,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 34.870,93
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 20.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609; un
import (IVA inclòs) de 30.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 13.007,59
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 12.342,82 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un
import (IVA inclòs) de 25.644,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0601. FIXAR en 5.614,30 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la
garantia constituïda en el seu moment i comparegui a les dependències de Direcció
de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-
NE compte a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

110. – (19003198 (0902/19)) APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques del contracte núm. 19003198 (Exp. núm. 0902/19), de
l’Acord  Marc,  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible,  per  a  la  contractació
dels serveis d'impressió massiva de documents i serveis associats a l'Ajuntament de
Barcelona. CONVOCAR procediment obert i tramitació ordinària per a la seva
adjudicació, de conformitat amb els articles 156 i següents de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en relació amb els articles 219 i
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següents de la mateixa llei. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

111. – (19003371 (0931/19)) APROVAR, amb número de contracte 19003371 i número
d’expedient  931/19,  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  particulars  i  el  Plec  de
Clàusules  Tècniques  de  l’Acord  Marc  que  té  per  objecte  establir  les  condicions
procedimentals  i  d’execució  per  a  la  contractació  del  subministrament  de
dispensadors  d’aigua  i  també  la  designació  de  les  empreses  que  durant  la  fase  de
contractació derivada realitzaran el subministrament dels models seleccionats de
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  de  les  entitats  que  conformen  el  Sector  Públic
dependents  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública
sostenible. CONVOCAR procediment obert amb tramitació ordinària, a l'empara de
l'article 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP). DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

112. – (18XP0039  (0551/18))  PRORROGAR  i  MODIFICAR  l’encàrrec  de  gestió  a  Tractament  i
Selecció Residus SA (TERSA), amb NIF A08800880, per al subministrament elèctric a
l’Ajuntament de Barcelona i organismes dependents, segons el text que s’acompanya,
fins el 31 de desembre de 2020; i PUBLICAR-LO al Perfil de Contractant. ANUL·LAR
PARCIALMENT l’Autorització i Disposició de la despesa corresponent a la Gerència de
Recursos per un import de -258.500,00 euros amb càrrec a la partida 221.00 – 93312
– 01.01 del pressupost 2019, a favor de Tractament I Selecció Residus Sa (Tersa), amb
NIF  A08800880,  per  al  subministrament  elèctric  a  l’Ajuntament  de  Barcelona.
AMPLIAR  l’Autorització  i  Disposició  de  la  despesa  per  un  import  de  23.746.047,41
euros a favor de Tractament i Selecció Residus SA (TERSA), amb NIF A08800880, per
al  subministrament  elèctric  a  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  càrrec  als  següents
pressupostos i partides. Pressupost 2019: 221.00-16011-05.02 32.000,00 euros;
221.00-16111-05.02 154.000,00 euros; 221.00-165.11-05.02 300.000,00 euros;
221.00-13113-05.04 321.826,70 euros. Pressupost 2020, condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient a les corresponents partides: 221.00-93312-01.01
1.603.494,52 euros; 221.00-93312-02.01 787.605,93 euros; 221.00-93312-04.01
874.220,86 euros; 221.00-93312-05.01 350.929,06; 221.20-16011-05.02 330.400,00
euros; 221.20-16111-05.02 1.916.870,81 euros; 221.20-16511-05.02 9.493.669,14
euros; 221.20-13413-05.04 245.113,00 euros, 221.00-93312-06.01 574.928,36 euros;
221.00-93312-06.02 821.274,81 euros; 221.00-93312-06.03 650.448,88 euros; 221.00-
93312-06.04 421.467,89 euros; 221.00–93312-06.05 438.290,77 euros; 221.00-93312-
06.06 675.365,59 euros; 221.00-93312-06.07 726.409,73 euros; 221.00-93312-06.08
1.008.713,18 euros; 221.00-93312-06.09 1.114.454,68; i 221.00-93312-06.10
904.563,50 euros.

113. – (20194478) INICIAR l'expedient per a la contractació de subministrament de vestits
d’intervenció per al personal del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament,
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 19003869, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 756.080,60
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de
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749.832,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors
del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR
l'esmentada quantitat, amb pressupost net 624.860,00 euros i import de l'IVA de
131.220,60 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 284.132,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0401, un import (IVA inclòs) de
124.006,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/63305/13612 0401, un import (IVA inclòs) de 124.006,85 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0401, un
import (IVA inclòs) de 223.934,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0401; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització; DONAR COMPTE
d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 19 de desembre de 2019

114. – (90/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carme Miró Alaix (mat.
6039130), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la
categoria professional de Tècnica Superior en Art i Història, amb destinació al
Departament  d’Arqueologia  de  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona,  desenvolupant  les
funcions  pròpies  d’un  lloc  de  treball  de  Tècnic/a  especialista  de  patrimoni  i  museus
[24FAXSCCE02],  i  l’activitat  privada per  compte d’altri  d’escriptora  per  encàrrec  amb
l’editora Símbol Editors. 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.

115. – (472/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Pagès Massó (mat.
26826) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional  de  Tècnic  Superior  en  Dret,  amb  destinació  a  la  Direcció  de  l’Àrea  del
Contenciós de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Lletrat
consistorial  (26FA1SCJU01),  i  l’activitat  pública  com  a  professor  associat  a  temps
parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per al curs acadèmic 2019-
2020 des de l'1 de setembre de 2019 fins al 29 de febrer 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
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en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o
per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

116. – (548/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alberto López Pancorbo
(mat. 27311) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (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  200  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.

117. – (693/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Raquel Calvo Sánchez
(mat. 77632) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
substitució, amb la categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb
destinació  al  Departament  de  Prospectiva  de  la  Gerència  de  l’Arquitecte  en  Cap,  on
ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una
activitat  privada  per  compte  propi  d’arquitecta.  Per  tal  d'evitar  possibles
coincidències  entre  l'activitat  pública  i  la  privada,  s’exclou  de  l’exercici  de  l’activitat
privada  d’arquitecta,  qualsevol  manifestació  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.
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118. – (838/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Grau Solés (mat.
77647) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el càrrec
d’Assessor,  amb destinació al  Grup Polític  Municipal  Esquerra Republicana,  on ocupa
el  lloc  de  treball  d’Assessor  3  (26EEESNEV01),  i  l’activitat  pública  com  a  professor
associat a temps parcial de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel curs
acadèmic 2019-2020, des del 16 d'octubre de 2019 fins al 31 d'agost de 2019. La
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se
en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada
a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i  altres  previsions  que
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al  Servei de l’Administració de la Generalitat i  d’altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

119. – (851/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antonio Cabeza Martín
(mat. 23009) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria  professional  de  Tècnic  Mitjà  de  l’SPEIS,  desenvolupant  el  lloc  de  treball  de
Cap de la Unitat de Suport Tècnic (26FAXCLCD02), adscrit a la Unitat de Recolzament
Tècnic 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.

120. – (879/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Julio Monserrat Centelles
(mat. 26444) 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  l'Eixample  de  la  Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat  pública
com  a  professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
dedicació  de  150  hores  en  l’any  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
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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.

121. – (881/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carles Sellarès Castejón
(mat. 25987) 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  la  Vall  d'Hebrón  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 200 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.

122. – (882/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier Feixas Boada (mat.
25964) 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 la Vall d'Hebrón 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

 



CCM 1/20 Presidencia 21/87

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.

123. – (942/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francisco Manuel
Casquero González (mat. 77510) entre la seva activitat municipal com a funcionari
interí de programa, amb la categoria professional de Tècnic Mitjà en Enginyeria, amb
destinació al Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella, on
ocupa el lloc de treball de Tècnic Mitjà d'Enginyeria - llicències i inspecció
(20FA2BIBA10), i una activitat privada per compte propi com a enginyer. Per tal
d'evitar  possibles  coincidències  entre  l'activitat  pública  i  la  privada,  s’exclou  de
l’exercici  de  l’activitat  privada  d’enginyer,  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.

124. – (943/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Zapater Rivera
(mat. 24518) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de
Bombers  de  la  Vall  d'Hebrón  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
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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.

125. – (944/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Vicient Girón (mat.
25934) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers
de  Montjuïc  de  la  Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat  pública  com  a
professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
dedicació  de  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.

126. – (947/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Ropero Rendón
(mat. 74530) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb
la categoria professional de Tècnic Mitjà en Infermeria SPEIS (codi lloc:
22FA2SCPE01), i adscrit al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i
Prevenció,  i  l’activitat  pública com a professor a l’Escola de Bombers i  Protecció Civil
de  Catalunya  de  l’Institut  de  Seguretat  Pública  de  Catalunya  (ISPC)  de  la  Generalitat
de  Catalunya  amb  una  dedicació  de  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
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circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

127. – (962/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pau Raya Castell (mat.
78102) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per acumulació de
tasques amb la categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb
destinació a la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos,
on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Informació (22FA1BIBA12), i
l’activitat  privada  per  compte  propi  de  rodatge  i  edició  d'entrevistes.  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.

128. – (991/2019) DECLARAR que la reposició de places vacants no posa en risc el
compliment  de  l’objectiu  de  l’estabilitat  pressupostària,  en  el  termes  d’allò  previst  a
l’article  19 de  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  l’any  2018.  APROVAR
l’Oferta  d’Ocupació  Pública  de  569 places  per  a  l’exercici  2019 en règim funcionarial
en els següents termes: 23 places de Gestió d’Administració General (grup A, subgrup
A2) de  l’escala  d’administració  general,  sots  escala  gestió;  70  places  d’Auxiliar
Administratiu/va  (grup  C,  subgrup  C2)  de  l’escala  d’administració  general,  sotsescala
d’administració general; 12 places de Subaltern/a (grup E) de l’escala d’administració
general,  sotsescala  subalterna;  54  places  d’Educador/a  Escola  Bressol  (grup  A,
subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  1  plaça  de
Mestres  de  Taller  d’Arts  Plàstiques  i  Disseny  (grup  A2,  subgrup  A2)  de  l’escala
d’administració especial, sotsescala tècnica; 4 places de Professor/a d’Arts Plàstiques i
Disseny (grup A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial,  sots escala tècnica;
1  plaça  de  Professor/a  de  Música  (grup  A,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració
especial,  sotsescala  tècnica;  13  places  de  Professor/a  d’Educació  Secundaria  (grup  A,
subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  2  places  de
Professor/a  Tècnic/a  FP  (grup  A1,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,
sotsescala  tècnica;  8  places  de  TM  Arquitectura  (grup  A,  subgrup  A2)  de  l’escala
d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  11  places  de  TM d’Educació  Social  (grup
A,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  29  places  de
TM Treball Social (grup A, subgrup A2) de l’escala d’administració especial, sotsescala
tècnica;  10  places  de  TM  d’Infermeria  del  SPEIS  (grup  A,  subgrup  A2),  de  l’escala
d’administració  especial,  sotsescala  serveis  especials,  classe  de  serveis  d’extinció
d’incendis;  13  places  de  Mestres  (grup  A,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració
especial,  sotsescala tècnica; 1 plaça de TM de SPEIS (grup A, subgrup A2),  de l’escala
d’administració  especial,  sotsescala  serveis  especials,  classe  de  serveis  d’extinció
d’incendis;  15  places  de  TS  Arquitectura  (grup  A,  subgrup  A1) de  l’escala
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d’administració especial sotsescala tècnica; 14 places de TS Dret (grup A, subgrup A1)
de l’escala d’administració especial,  sotsescala tècnica; 1 plaça de TS Economia (grup
A, subgrup A1) de l’escala d’administració especial, sotsescala tècnica; 8 places de TS
Enginyeria (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala
tècnica;  6  places  de  TS  Gestió  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració
especial, sotsescala tècnica; 3 places de TS Informació (grup A, subgrup A1) de l’escala
d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  1  plaça  de  TS  Organització (grup  A,
subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  3  places  de  TS
Psicologia  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala
tècnica;  3  places  de  TS  Pedagogia  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració
especial, sotsescala tècnica; 3 places de TS Tecnologies de la Informació i
Comunicació  (grup  A,  subgrup  A1)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala
tècnica;  260  places  d’agent  de  la  Guàrdia  Urbana (grup  C,  subgrup  C2)  de  la  l’escala
d’administració  especial,  sotsescala  serveis  especials,  classe  policia  local. APROVAR
l’Oferta Pública d’ocupació de 31 places per a l’exercici  2019 en règim laboral  en els
següents  termes:  8  places  de  Professor  Superior  d’Orquestra  i  Banda,  del  grup  2 de
tasques de caràcter tècnic, subgrup A1; 1 plaça de TS Medicina, del grup 2 de tasques
de caràcter tècnic, subgrup A1; 9 places de TS Salut Pública, del grup 2 de tasques de
caràcter  tècnic,  subgrup  A1;  4  places  de  Tècnic/a  Mig  d’Infermeria,  del  grup  2  de
tasques de caràcter tècnic, subgrup A2; 1 plaça de Tècnic Auxiliar de Laboratori, del
grup  1  de  tasques  de  suport  a  l’Administració  Municipal,  subgrup  C1;  2  places
d’Auxiliar  de  Suport  Logístic,  del  grup  1  de  tasques  de  suport  a  l’Administració
Municipal, subgrup C2; 6 places d’Ajudant de Serveis Especials, del grup 1 de tasques
de suport  a l’Administració Municipal,  agrupacions professionals.  MODIFICAR ofertes
aprovades en el sentit de: DISMINUIR: 37 places de Professor/a de Música (grup A,
subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica;  19  places
d’Administratiu/va (grup C, subgrup C1) de l’escala d’administració general, sotsescala
d’administració  general;  27  places  d’Educador/a  Escola  Bressol  (grup  A,  subgrup  A2)
de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica.  1  plaça  de  T.  Especialista
d’Educació  infantil,  del  grup  1  de  tasques  de  suport  a  l’Administració  Municipal,
subgrup  C1;  2  places  de  T.  Aux.  d’Informàtica,  (grup  C,  subgrup  C1)  de  l’escala
d’administració especial, sotsescala tècnica; 3 places de TM Infermeria SPEIS, (grup A,
subgrup  A2),  sotsescala  serveis  especials,  classe  de  serveis  d’extinció  d’incendis;  2
places  de  TM  SPEIS,  (grup  A,  subgrup  A2),  de  l’escala  d’administració  especial,  sots
escala  serveis  especials,  classe  de  serveis  d’extinció  d’incendis.  INCREMENTAR:  51
places  d’Ajudant  de  Serveis  Especials,  del  grup  1  de  tasques  de  suport  a
l’Administració Municipal,  agrupacions professionals;  20 places de Bomber/a (grup C,
subgrup  C2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  serveis  especials,  classe
de  serveis  d’extinció  d’incendis;  11  places  de  T.  Aux.  Suport  Logístic,  del  grup  1  de
tasques de suport a l’Administració Municipal, subgrup C1; 9 places de TM d’Educació
Social  (grup  A,  subgrup  A2)  de  l’escala  d’administració  especial,  sotsescala  tècnica.
PUBLICAR en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i COMUNICAR-HO a la
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri
d’Hisenda  i  Administracions  públiques.  DONAR-NE  compte  a  la  Comissió  de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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129. – (1001/2019) MODIFICAR els temaris de la part comuna de les categories professionals
de l’Ajuntament de Barcelona, incloses en el subgrups de titulació A1 i A2, que queda
de la manera que consta a l’expedient.  SUPRIMIR la part dels Temaris administratius
comuns de la categoria de Tècnic/a Mitjà/ana SPEIS i Tècnic/a Superior SPEIS.
APROVAR  el  temari  administratiu  comú  del  subgrup  de  titulació  C1  de  l’Ajuntament
de  Barcelona,  que  queda  de  la  manera  que  consta  a  l’expedient.  PUBLICAR  al  Diari
Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  web  de  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.
DONAR compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

130. – (17004830-002  (0002/18))  PRORROGAR,  d’acord  amb  l’article  303  del  Reial  decret
legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de
contractes del sector públic, per un període comprès des de l'1 de gener de 2020 fins
al 31 de desembre de 2020, el Lot 2 del contracte que té per objecte el manteniment
de sistemes i instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de
pressió en els  edificis  adscrits  als  districtes i  gerències de l’Ajuntament de Barcelona,
amb número 17004830-002, adjudicat a l'empresa Inv. Protección SL, amb NIF
B85582013, per un import total de 493.982,94 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 493.982,94 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 51.289,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 49.371,27 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312
0602; un import (IVA inclòs) de 38.199,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un import (IVA inclòs) de
28.557,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 32.209,68 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un
import (IVA inclòs) de 49.855,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 52.508,99
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 60.456,52 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un
import (IVA inclòs) de 61.792,90 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0609 i un import (IVA inclòs) de 69.741,86
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació Seguretat i Mobilitat.

131. – (19003767 (1148/19)) INICIAR l'expedient per a la contractació de Producció gràfica,
el manipulat,  l’embalatge,  el  transport i  el  lliurament dels productes de difusió per a
les diferents campanyes i accions de comunicació, amb núm. de contracte 19003767,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 480.883,98 euros (IVA inclòs), determinat en funció de
preus unitaris i un valor estimat d'1.311.501,77 euros, distribuït en els següents lots:
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Lot núm. 01, Direcció de Serveis Publicitaris, per un import de 150.620,28 euros IVA
inclòs; Lot núm. 02, Gerència de Cultura i Districte de Sant Martí, per un import de
89.469,85 euros IVA inclòs; Lot núm. 03, Gerència Ecologia Urbana, per un import de
90.838,94 euros IVA inclòs; Lot núm. 04, Gerència Drets Socials, per un import de
149.954,91 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 397.424,78 euros i import
de l'IVA de 83.459,20 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 149.954,91 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22109/23035 0201, un
import (IVA inclòs) de 90.838,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22703/15016 0501, un import (IVA inclòs) de 41.569,16
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22610/92521 0610, un import (IVA inclòs) de 47.900,69 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011 0801, un
import (IVA inclòs) de 150.620,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0101; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR compte d'aquesta
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

132. – (20194260 L02) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L02, corresponent al Lot 2 del
contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 2: Vestit
tècnic  forestal]  a  l’empresa  VESTILAB  CLEAN  ROOM  CONTROL,  SLU,  amb  NIF
B65622821, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta
més avantatjosa, per un import màxim de 171.457,00 euros IVA inclòs i d'acord amb
els preus unitaris oferts; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
despesa, de la qual 141.700,00 euros corresponen al preu net i 29.757,00 euros a
l'IVA, al tipus del 21%, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
85.728,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22104/13612 0401 i un import (IVA inclòs) de 85.728,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a
l’actual; atès que l’adjudicació del contracte s’aprova en l’exercici anterior a l’inici de
la seva execució. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 7.085,00 euros;
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 que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la
suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte el Cap de Departament de
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Logística i Infraestructures; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

133. – (20194260 L03) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L03, corresponent al Lot 3 del
contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 3: Calçat]
a  l’empresa  FAL  CALZADOS  DE  SEGURIDAD,  SA  amb  NIF  A26268508  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, per un
import màxim de 218.889,00 euros, IVA inclòs, i d'acord amb els preus unitaris oferts;
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa, de la qual
180.900,00 euros corresponen al preu net i 37.989,00 euros a l'IVA, amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 164.197,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 54.692,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401, condicionat a l'existència de crèdit
adequat  i  suficient  en  el  pressupost  posterior  a  l’actual,  atès  que  l’adjudicació  del
contracte s’aprova en l’exercici anterior a l’inici de la seva execució; FIXAR l'import de
la garantia definitiva en 9.045,00 euros. 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; DESIGNAR com a
responsable del contracte el Cap de Departament de Logística i Infraestructures;
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

134. – (20194260 L04) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L04, corresponent al Lot 4 del
contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 4: Vestit
de  pluja  i  alta  visibilitat]  a  l’empresa  EL  CORTE  INGLES,  SA  amb  NIF  A28017895  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, per un import màxim de 59.895,00 euros, IVA inclòs, i d'acord amb els
preus  unitaris  ofertats;  EXCLOURE  de  la  licitació  a  l’empresa  TRANSDUERO  SL,  amb
NIF  B47264593,  atès  que  la  mostra  presentada  no  s’ajusta  als  requisits  de  color
establerts  com a  característica  del  material,  a  l’apartat  5.4.4  al  plec  de prescripcions
tècniques; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa, de la
qual 49.500,00 euros corresponen al preu net i 10.395,00 euros a l'IVA, al tipus del
21%, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 39.930,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612
0401 i un import (IVA inclòs) de 19.965,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any
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2021 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401, condicionat a l'existència de
crèdit  adequat  i  suficient  en el  pressupost  posterior  a  l’actual,  atès  que l’adjudicació
del contracte s’aprova en l’exercici anterior a l’inici de la seva execució; 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 que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

135. – (20194260 L05) DECLARAR deserta la licitació del contracte 19002280L05,
corresponent al Lot 5 del contracte de subministrament de vestuari, equips de
protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció,
Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions
tècniques, amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot
5: Complements] per no haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR de l'autorització de
la  despesa  l’import  de  26.378,00  euros  amb  càrrec  a  les  partides  i  als  pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 16.214,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 10.164,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401; DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

136. – (20194260 L06) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L06, corresponent al Lot 6 del
contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 6: Vestit
de gala] a l’empresa URVINA, SL amb NIF B50021658 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, per un import màxim de
24.079,00 euros, IVA inclòs, i d'acord amb els preus unitaris oferts; DISPOSAR a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa, de la qual 19.900,00 euros
corresponen al preu net i 4.179,00 euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 13.854,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 10.224,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401; condicionat a l'existència de crèdit
adequat  i  suficient  en  el  pressupost  posterior  a  l’actual,  atès  que  l’adjudicació  del
contracte s’aprova en l’exercici anterior a l’inici de la seva execució; FIXAR l'import de
la garantia definitiva en 995,00 euros i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia;
REQUERIR l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el
contracte a les dependències; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets
de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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137. – (20194260 L09) DECLARAR deserta la licitació del contracte 19002280L09,
corresponent al Lot 9 del contracte de subministrament de vestuari, equips de
protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció,
Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions
tècniques, amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot
9:Tèxtil de parc], per no haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR de l'autorització de
la  despesa  l’import  de  4.961,00  euros  amb  càrrec  a  les  partides  i  als  pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 2.480,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 2.480,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401; DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

138. – (20194260 L11) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L11, corresponent al Lot 11
del contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 11:
Guants  mecànics]  a  l’empresa  WATERFIRE,  SL,  amb  NIF  B60163052,  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, per un
import màxim de 6.050,00 euros (IVA inclòs) i d'acord amb els preus unitaris oferts;
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa, de la qual
5.000,00 euros corresponen al preu net i 1.050,00 euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.025,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401 i un
import (IVA inclòs) de 3.025,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401, condicionat a l'existència de crèdit
adequat  i  suficient  en  el  pressupost  posterior  a  l’actual,  atès  que  l’adjudicació  del
contracte  s’aprova  en  l’exercici  anterior  a  l’inici  de  la  seva  execució;  la
FORMALITZACIÓ  del  contracte  s’efectuarà  mitjançant  la  firma  d’acceptació  de
l’empresa  adjudicatària  de  la  notificació  d’aquesta  resolució;  DESIGNAR  com  a
responsable del contracte el Cap de Departament de Logística i Infraestructures;
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

139. – (20194260 L12) ADJUDICAR el contracte núm. 19002280L12, corresponent al Lot 12
del contracte que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció
individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot 12:
Pantaló  d’oficina]  a  l’empresa  Vestilab  Clean Room Control,  SL,  amb NIF  B65622821,
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i
d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, per un import màxim de 21.780,00 euros (IVA inclòs) i d'acord amb els
preus unitaris ofertats; DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada
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despesa, de la qual 18.000,00 euros corresponen al preu net i 3.780,00 euros a l'IVA,
al tipus del 21%, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 14.520,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22104/13612 0401 i un import (IVA inclòs) de 7.260,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a
l’actual, atès que l’adjudicació del contracte s’aprova en l’exercici anterior a l’inici de
la  seva  execució;  la  formalització  del  contracte  s’efectuarà  mitjançant  la  firma
d’acceptació  de  l’empresa  adjudicatària  de  la  notificació  d’aquesta  resolució;
DESIGNAR com a responsable del contracte el Cap de Departament de Logística i
Infraestructures; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

140. – (20194260 L13) DECLARAR deserta la licitació del contracte 19002280L13,
corresponent al Lot 13 del contracte de subministrament de vestuari, equips de
protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció,
Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions
tècniques, amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot
13: Vestuari auxiliar], per no haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR de
l'autorització de la despesa l’import d'11.253,00 euros amb càrrec a les partides i  als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 6.534,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22104/13612 0401 i un import (IVA inclòs) de 4.719,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401;
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

141. – (20194260 L14) DECLARAR deserta la licitació del contracte 19002280L14,
corresponent al Lot 14 del contracte de subministrament de vestuari, equips de
protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per al Servei de Prevenció,
Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de  prescripcions
tècniques, amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 14 lots [Lot
14: Identificacions i galons], per no haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR de
l'autorització de la despesa l’import de 20.909,77 euros amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 18.990,71
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22104/13612 0401 i un import (IVA inclòs) de 1.919,06 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13612 0401;
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 9 de gener de 2020

142. – (818/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sara Jaurrieta
Guarner (mat. 25707) entre la seva activitat municipal com a personal d’alta direcció
en el càrrec de Gerent del Districte de Les Corts, amb codi de lloc de treball
(30CA1CNCD01), i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial de la
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Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per al curs acadèmic 2019-2020 des de
l'1/09/2019 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 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.

143. – (948/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Lucia Clara Rodríguez
Alonso (mat. 74532) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
vacant amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Infermeria SPEIS,
desenvolupant el lloc de treball de Tècnica Sanitària de l'SPEIS (22FA2SCPE01),
adscrita al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i
l’activitat  pública  com  a  professora  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.

144. – (957/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joaquim Romañach
Planella (mat. 22218) entre la seva activitat municipal com a personal alta direcció
amb la categoria professional de Tècnic Superior en Gestió, amb destinació a la
Direcció Tècnica d´Actes Institucionals i Protocol, on ocupa el lloc de treball de
Director  Tècnic  d'Actes  Institucionals  i  Protocol  (28FA1CLCD01),  i  l’activitat  docent
com a professor a temps parcial de la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull pel curs acadèmic 2019-2020,
des de l'11/11/2019 fins al 30/09/2020. 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 demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,
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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. – (966/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Melé Vidal (mat.
77298) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Gerència
d'Urbanisme, on ocupa el lloc de treball de Tècnic Superior en Arquitectura
(22FA1BIBA03), i una activitat privada per compte propi d’arquitecte autònom. Per tal
d'evitar  possibles  coincidències  entre  l'activitat  pública  i  la  privada,  s’exclou  de
l’exercici  de  l’activitat  privada  d’arquitecte,  qualsevol  manifestació  del  mateix  en  el
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la
meitat  de  la  jornada  laboral  setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i  haurà  de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i
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.

146. – (977/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert Montagut
Martínez (mat. 77629) entre la seva activitat municipal com a personal eventual en el
càrrec  d’Assessor,  amb  destinació  al  Grup  Polític  Municipal  Barcelona  pel  Canvi,  on
ocupa  el  lloc  de  treball  d’Assessor  2  (28EEESNEV01),  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'1/09/2019 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 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

147. – (979/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jaume Fusté Serra (mat.
25966) 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  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
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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.

148. – (980/2019 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Abellán Miró (mat.
21393) 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  Montjuïc  de  la  Gerència  de  Seguretat  i  Prevenció,  i  l’activitat  pública  com  a
professor  a  l’Escola  de  Bombers  i  Protecció  Civil  de  Catalunya  de  l’Institut  de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
dedicació  de  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.

149. – (19003455 (0942/19)) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 19003455 que té
per objecte el servei de consergeria, control d'accessos, vigilància, atenció al públic i
altres serveis de suport dels edificis municipals adscrits a la Gerència de Recursos de
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant contractació reservada per la inserció de
col·lectius amb discapacitat, trastorn mental i/o exclusió social a centres especials de
treball d'iniciativa social (CETIS) amb mesures de contractació pública sostenible,
l'empresa Ism, SL amb NIF B61098638, en haver declarat l'empresa existir un error en
l'oferta  presentada.  ADJUDICAR  el  contracte  a  Can  Cet  Centre  D’inserció  Socio-
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Laboral, SL, amb NIF B60759644 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, per un import màxim de 802.686,17
euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 663.377,00 euros
corresponen al preu net i 139.309,17 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 416.514,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/92011 0101; un import (IVA inclòs) de 386.171,50 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92011
0101. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FORMALITZAR el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a
responsable del contracte al Sr. Josep Redondo Laporta. DONAR COMPTE d'aquest
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 16 de gener de 2020

150. – (20194454_20000063)  ESTIMAR  en  part  les  al·legacions  presentades  per  l’empresa
CLECE SEGURIDAD, mitjançant correu electrònic, durant el període de presentació
d’ofertes  del  contracte  19003471  [actualment  contracte  20000063],  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 i, en aquest
sentit, MODIFICAR les clàusules 2 i 10 del plec de clàusules administratives particulars
aprovat, de manera que la quantia del pressupost de licitació serà de 416.061,94
euros, IVA inclòs, dels quals, 343.852,84 euros, corresponen al pressupost net i
72.209,10  euros,  a  l’IVA,  al  tipus  del  21%;  la  quantia  del  valor  estimat  serà  de
687.705,68  euros  i,  en  el  desglossament  dels  costos,  els  referents  a  l’estimació  del
salari brut dels treballadors serà de 217.737,52 euros; respecte a la clàusula 10, se
suprimeix el criteri d’aplicació automàtica que figurava a l’apartat 4 i, també, el criteri
únic avaluable amb subjecció a judicis de valor, i es substitueixen per dos nous criteris
d’aplicació automàtica (actuals apartats 4 i  5 de la clàusula 10); tot això d’acord amb
els informes que figuren a l’expedient. CONVOCAR novament la licitació per a la seva
adjudicació i notificar aquesta resolució als interessats. AUTORITZAR la despesa del
contracte 20000063, per import de 416.061,94 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 125.958,47 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la posició
pressupostària D/22701/13011 del pressupost de 2020, 208.030,97 euros, IVA inclòs,
amb  càrrec  a  l’esmentada  partida  del  pressupost  de  2021  i  82.072,50  euros,  IVA
inclòs, amb càrrec a la mateixa partida del pressupost de 2022; atès que el present
contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització es subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
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Mesures de governb)
Informesc)

1. – Formació en drets humans i diversitat. 2019.

El Sr.  SERRA exposa que la formació en drets humans i  diversitat s’emmarca en dues
mesures de govern de l’any 2016,  a  les  quals  el  Govern actual  dona continuïtat,  que
són  el  programa  “Barcelona,  ciutat  de  drets”  i  el  Pla  de  formació  en  drets  humans  i
interculturalitat.  Els  continguts  d’aquestes  formacions  inclouen  els  drets  humans,  la
interculturalitat, la diversitat religiosa i la igualtat i no-discriminació.
Seguidament, apunta que durant l’any 2019 un total de 1.994 persones han assistit a
123 activitats, que han sumat 378,5 hores de formació. Indica que es fan dos tipus de
formació, una d’externa i una d’interna. Pel que fa a la primera, es fa a demanda dels
interessats o bé mitjançant el catàleg formatiu que ofereix l’ajuntament adreçat tant
a entitats com a usuaris de diferents serveis municipals, com ara els participants en el
programa de reagrupament familiar, en el programa de Barcelona Activa “Passarel·les
cap a l’ocupació i la inclusió” i altres programes i serveis de l’ajuntament. En aquesta
formació externa han participat 1.131 infants i joves, 167 persones de col·lectius en
situació de vulnerabilitat i 196 professionals i equips de voluntaris que no són
treballadors de l’ajuntament. Durant l’any 2019, doncs, un total de 1.500 ciutadans de
Barcelona, persones externes a l’ajuntament, han rebut formació en aquest àmbit.
Pel que fa a la formació interna, que és l’adreçada als treballadors municipals, apunta
que la mesura de govern de 2016 definia tres col·lectius prioritaris, que són els que
estan més en contacte amb els ciutadans, com els informadors de les oficines
d’atenció  ciutadana,  els  treballadors  dels  serveis  socials  i  els  agents  de  la  Guàrdia
Urbana.  Durant  l’any  2019,  a  més  a  més  d’aquests  tres  col·lectius  prioritaris,  la
formació  s’ha  ampliat  al  personal  dels  districtes,  al  personal  dels  punts
d’assessorament  energètic  i  als  conductors  de  TMB.  Així,  doncs,  distingeix  les
formacions  que  s’han  impartit  per  l’origen,  és  a  dir,  si  es  tracta  de  grups  que  l’han
demanada, si s’adreça a grups determinats, si forma part de l’oferta transversal de la
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu o si forma part del catàleg. En
total, 500 persones han participat en aquesta formació.
A  continuació,  comenta  que  l’Oficina  per  a  la  No  Discriminació  havia  atès  diverses
persones que havien patit situacions de discriminació en una discoteca concreta de la
ciutat,  a  les  quals  no  els  havien  permès  d’entrar-hi  perquè  eren  immigrants  o  per
raons de raça. Els serveis municipals varen contactar amb aquest local d’oci nocturn i
varen oferir formació al personal de seguretat, en la qual també varen participar
algunes de les persones discriminades, les quals varen explicar la seva experiència.
Més enllà de les xifres, opina que aquesta és una bona pràctica que convé destacar.
Quant  als  agents  de  la  Guàrdia  Urbana,  apunta  que  s’han  impartit  formacions  en
drets humans i interculturalitat a tots els equips de la policia de barri. Subratlla que
en aquest cas concret la policia de barri va demanar una formació específica per
conèixer la realitat religiosa del districte i alguns dels centres de culte del seu territori.
Destaca que fossin els agents mateixos que reclamessin aquesta formació, que durant
l’any 2019 es va dur a terme als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Martí i l’Eixample.
Pel que fa al pressupost, indica que és un programa molt econòmic, al qual es
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destinen  15.800  euros  l’any,  que  el  2019  va  permetre  formar  2.000  persones.
Assenyala que això ha estat possible perquè la formació la imparteix personal propi
de l’ajuntament.
Per  acabar,  comenta  que  les  avaluacions  que  s’han  fet  d’aquestes  formacions  són
positives,  tant  pel  que  fa  a  les  externes  com  a  les  internes,  i  en  una  escala  d’1  a  5
totes han obtingut una puntuació entre 4 i 5. A més a més, el Govern està introduint
diverses  eines  per  avaluar  com  s’utilitzen  els  continguts  d’aquesta  formació  en  la
feina  quotidiana  que  fan  el  personal  intern  de  l’ajuntament  i  els  diversos
professionals de la ciutat. En aquest sentit, apunta que el 40 % de les persones
formades diuen que utilitzen alguna de les eines o estratègies que hi varen aprendre.

La  Sra.  ALAMANY  agraeix  la  presentació  de  l’informe  i  la  feina  feta.  Exposa  que,
segons  les  dades  del  mes  d’octubre,  l’Oficina  per  a  la  No Discriminació  havia  recollit
145 casos de persones que havien patit una situació de discriminació, un 40 % per
racisme i xenofòbia, i un 24 % per LGTBIfòbia.
Lamenta, doncs, que encara apareguin casos de vulneració de drets humans i de
discriminació en diferents àmbits. Així, remarca que durant els darrers mesos han
presenciat  agressions,  emparades  pel  discurs  de  l’odi  que  difon  un  partit  que  té
representació  institucional,  discursos  que  entén  que  s’han  d’erradicar  de  soca-rel
perquè cap demòcrata no els pot permetre. Recorda que un mes enrere un ciutadà
de  la  Sagrera  va  apallissar  brutalment  dos  veïns  d’origen  magribí.  Assenyala  que  la
mare d’una de les víctimes d’aquesta agressió va repetir tantes vegades que són gent
normal que fins i tot ella mateixa es va sentir culpable de viure en una societat que
converteix aquestes persones en sospitoses solament pel color de la pell, la llengua
que parlen o la religió que professen.
A  continuació,  apunta  que  s’ha  produït  un  increment  lleuger  de  casos  atesos  per
l’Oficina  per  a  la  No  Discriminació  respecte  de  2018  i  l’atribueix  als  discursos  de
l’extrema  dreta  institucional,  que  atorguen  una  impunitat  total  a  aquest  tipus
d’agressions. Reclama, doncs, que els grups polítics siguin responsables dels discursos
que  fan  i  de  l’impacte  que  tenen  en  la  societat.  En  aquest  sentit,  manifesta  que  els
partits no solament tenen una funció representativa, sinó també referencial per als
ciutadans.
D’altra  banda,  afirma  que  la  Llei  d’estrangeria  sovint  empara  aquestes
discriminacions. Indica que un dels partits que conformen el Govern de Barcelona
també té influència al Govern central i li exigeix que plantegi aquesta qüestió perquè
també té un impacte sobre la vida a Barcelona.
Finalment, agraeix la iniciativa per millorar la formació en aquest àmbit. El Grup d’ERC
creu que per canviar el marc social també cal canviar el marc institucional i incidir en
àmbits com l’oci. Tot i que el cas que ha comentat el Sr. Serra sigui puntual, pregunta
si,  més  enllà  d’aquesta  intervenció  concreta,  el  Govern  pensa  actuar  de  manera
preventiva, amb una línia estratègica, tal com ho fa l’àrea de Feminismes. En tot cas,
ofereix la col·laboració del seu grup per treballar en aquesta qüestió.

La Sra. VILA exposa que el Grup de JxCat és totalment favorable a les mesures de
govern  de  l’any  2016  sobre  aquesta  qüestió,  tal  com  ja  varen  manifestar  en  aquell
moment.  Tanmateix,  indica  que  aquest  informe  representa  una  part  minsa  d’un
seguit de mesures que han de permetre transversalitzar les polítiques de defensa dels
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drets  humans.  Per  aquesta  raó,  demana  que,  més  enllà  d’aquest  informe  puntual  i
concret, el Govern informi sobre altres mesures que hagi desenvolupat en aquest
àmbit. En aquest sentit, constata que el CIE continua obert malgrat que l’ajuntament
hagi denunciat que s’hi vulneren drets.
D’altra banda, comenta la pujada de l’extrema dreta, de qui afirma que ha actuat amb
impunitat a la ciutat de Barcelona, i pregunta quines polítiques de contenció ha
previst el Govern per fer-hi front.
A  continuació,  manifesta  que  durant  els  darrers  anys  s’han  vulnerat  drets
fonamentals  i  llibertats  públiques,  com  els  drets  polítics  i  la  llibertat  d’expressió.
També vol saber quines polítiques i programes ha reforçat el Govern municipal per
fer front a aquesta situació.
Pel  que  fa  a  l’OND,  pregunta  quines  atencions  ha  ofert,  si  treballa  coordinadament
amb la fiscalia, i com es reforcen i es reorienten els programes per abordar la situació
que acaba de descriure.
Tot seguit, manifesta que hi ha molta feina a fer per la defensa dels drets humans. No
dubta  que  el  Govern  municipal  l’hagi  feta,  però  demana  la  informació  completa  per
poder fer una anàlisi global de les polítiques que fa el Govern en aquest àmbit.
Quant  a  l’informe,  entén que és  extremadament  quantitatiu,  si  bé assenyala  que les
dades hi han d’ésser. Assenyala que menys d’un 4 % dels treballadors de l’Ajuntament
de Barcelona i de les empreses i instituts municipals han rebut aquesta formació, i
solament hi ha accedit un 3 % de la plantilla de la Guàrdia Urbana. Constata, doncs,
que encara hi  ha marge per actuar.  Per tant,  pregunta quina planificació s’ha fet per
incrementar les hores de formació.
En tot cas, allò que preocupa més al seu grup és l’aproximació qualitativa a la defensa
dels  drets  humans.  Per  aquesta  raó,  pregunta  com  ha  canviat  l’enfocament  dels
treballadors de l’ajuntament que es dediquen a l’atenció ciutadana. Així, pel que fa al
40 % de persones que han participat en aquesta formació i que manifesten que
utilitzen algun dels elements que hi han après, considera que és una dada poc
objectiva  i  suggereix  que  s’haurien  de  menester  indicadors  més  sòlids  per  avaluar
l’impacte  d’aquesta  mesura  sobre  la  feina  diària  dels  treballadors  municipals.
Demana,  doncs,  que  l’informe  es  reforci  amb  aquests  indicadors,  més  enllà  de  les
hores  de  formació  impartides,  perquè  creu  que  així  l’oposició  podria  valorar  si
aquesta mesura és eficient.

El  Sr.  SIERRA agraeix  la  presentació  de  l’informe.  Considera  que  és  correcte  impartir
aquesta formació a 1.600 persones externes i a 500 treballadors municipals.
Concretament en el cas de la Guàrdia Urbana, remarca que és un cos de proximitat i
la formació d’alguns agents es transmet a la resta de companys.
A continuació, indica que la defensa dels drets humans és un punt definidor del Grup
de Cs. Manifesta que per lluitar contra la discriminació i per defensar la
interculturalitat a la ciutat de Barcelona el  Govern té l’oportunitat d’acceptar el  prec
que el seu grup ha presentat, que es tractarà en un punt posterior de l’ordre del dia,
perquè  s’obri  una  oficina  d’afers  gitanos.  Reitera  que  el  seu  grup  comparteix  la
defensa dels drets humans, la no-discriminació, la diversitat religiosa, la lluita contra
l’LGTBIfòbia  i  altres  discriminacions,  com  ara  aquelles  contra  les  persones  que
exigeixen que se’ls respectin els drets lingüístics a Barcelona i que també són objecte
de discriminació.
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En conclusió, manifesta que el seu grup comparteix la política del Govern en aquest
àmbit i afirma que la continuaran defensant, tal com han fet durant els mandats
passat i present.

El  Sr.  BOU  agraeix  la  presentació  de  l’informe  sobre  el  grau  de  compliment  de  la
formació  en  drets  humans  i  diversitat,  que  té  l’origen  en  una  mesura  de  govern
aprovada en aquesta mateixa comissió el mes de desembre de 2016 i que
contemplava  diverses  accions  per  garantir  l’exercici  dels  drets  humans  a  la  ciutat  de
Barcelona. El Grup del PP valora positivament la implementació de les mesures que
recull  aquest  informe,  tant  pel  que  fa  a  la  formació  interna  com  a  l’externa,
especialment pel que fa als tallers amb alumnes de primària, secundària i batxillerat, i
amb els col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Seguidament, afirma que el Grup del PP sempre ha defensat els plans de formació.
Exposa que Barcelona és una ciutat compromesa amb els drets humans i assenyala
que els treballadors municipals estan ben formats en drets humans, tal com ha
constatat  com  a  empresari,  i  són  lleials  a  l’ajuntament.  Assenyala,  doncs,  que  cap
govern no els pot posar al servei de cap ideologia. Afegeix que la preocupació de
Barcelona per la protecció dels drets humans és una constant,  que s’ha traduït  en la
firma de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, ratificada per
més de 400 ciutats de tot Europa.
A continuació, indica que hi ha drets que encara no es poden exercir lliurement a
Barcelona, com ara la llibertat dels pares d’educar els fills i d’escollir el centre escolar,
o la llengua amb què els ciutadans es poden adreçar a l'Administració, sense imposar
el català sobre el castellà.
Quant a l’informe, apunta que hi ha molt camí per recórrer, atès que solament el 40
% dels participants en aquests tallers formatius manifesten que els continguts els han
estat útils i els han pogut aplicar directament.
Per acabar, insisteix que el seu grup creu en els plans de formació i volen que es parli
de drets però també de deures, perquè cada dret implica un deure. Entén, doncs, que
cal corregir aquesta qüestió.

El  Sr.  VALLS  puntualitza  que la  formació  a  què fa  referència  l’informe és  sobre  drets
humans i no pas sobre drets polítics en general. El Grup de Barcelona pel Canvi opina
que la formació sempre és una inversió i no pas una despesa. Per aquesta raó, felicita
el Govern per la iniciativa, sobretot per la bona nota de satisfacció que donen els
participants  en  aquesta  formació.  Tanmateix,  tal  com  ja  s’especifica  en  l’informe
mateix,  assenyala  que  cal  continuar  treballant  en  l’aplicació  dels  coneixements
adquirits. Considera que aquesta iniciativa té grans possibilitats i suggereix que
s’elabori una relació de creació de contingut específic en universitats i altres entitats.
En aquest sentit, remarca que hi ha especialistes en la promoció dels drets de certs
col·lectius que s’haurien de tenir en compte per no solapar les diverses iniciatives.
En conclusió, considera que la formació és positiva i ha de continuar perquè
Barcelona sempre ha d’estar en la primera línia de la promoció dels drets humans.

El Sr. SERRA diu que no podrà respondre a totes les preguntes per manca de temps.
Tanmateix,  convida  tots  els  regidors  i  regidores  a  visitar  l’Oficina  per  a  la  No
Discriminació perquè puguin conèixer aquest servei i per explicar-los quines
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intervencions s’hi fan.
Tot seguit, agraeix els comentaris que han fet els portaveus dels grups. Puntualitza,
però, que la competència en la formació del personal de seguretat privada, segons la
Llei 5/2014, de 4 d’abril,  de seguretat privada, és de la Generalitat de Catalunya. Per
tant,  demana  que  s’incloguin  continguts  sobre  no-discriminació  en  les  formacions
obligatòries que s’imparteixen a aquests agents.

ES DÓNA PER TRACTAT

2. – Viatges i acció internacional de l'Ajuntament. Trimestre Octubre-Desembre 2019.

La Sra. BONET assenyala que és el primer cop que es presenta aquest informe sobre
viatges  en  el  marc  de  l’acció  internacional  de  l’ajuntament,  impulsada  des  de  la
tercera  tinença  d’alcaldia,  que  és  la  responsable  de  la  política  de  relacions
internacionals.
En primer lloc, anuncia que el Govern té la intenció que aquest informe sigui
trimestral, de manera que es compromet a oferir aquesta informació cada tres
mesos.  Afegeix  que  la  tercera  tinença  d’alcaldia  també és  responsable  de  l’àmbit  de
bon govern i de transparència. Per tant, entén que han de donar exemple i per
aquesta raó els informes contenen els objectius plantejats, els viatges realitzats, els
resultats obtinguts i les previsions d’accions futures per fer el seguiment de cadascun
dels temes que hagin abordat en aquests viatges.
En segon lloc, comunica que el Govern està preparant el pla director de relacions
internacionals, que preveuen presentar a la sessió de la comissió del proper mes de
febrer.  Així,  doncs,  a  l’informe  del  mes  d’abril  es  podrà  veure  que  els  objectius  i  els
resultats  estaran alineats  amb aquest  pla  director,  el  qual  ha  de sistematitzar  l’acció
exterior de l’ajuntament.
Pel  que fa  a  l’informe sobre  el  darrer  trimestre  de  2019,  indica  que entre  els  mesos
d’octubre i  desembre s’han posat les bases perquè Barcelona incrementi la capacitat
d’incidència  política  sobre  les  institucions  europees  i  sobre  Nacions  Unides.  Quant  a
l’agenda  internacional,  constata  que  Barcelona  ha  consolidat  la  seva  posició  com  a
ciutat  líder  del  municipalisme  global  i  s’ha  assegurat  un  espai  perquè  les  ciutats
tinguin veu davant de Nacions Unides.
Tot seguit, recorda que Barcelona va presentar candidatura a la presidència de la
CGLU, l’associació global que agrupa bona part de les ciutats del món. A principis del
passat novembre varen anar a Brussel·les per defensar aquesta candidatura i per
buscar consensos amb altres ciutats europees. Una setmana més tard es va celebrar
el congrés de la CGLU a Durban, on varen retirar la candidatura de Barcelona per
afavorir un segon mandat africà. Comenta que la presidència d’aquest organisme sol
correspondre per costum a les mateixes àrees geogràfiques durant dos mandats
consecutius i l’Àfrica n’havia ocupat la presidència durant un sol mandat. Indica que la
candidatura de Barcelona s’havia presentat perquè no hi  havia un consens i  s’havien
presentat dues candidatures africanes diferents, de manera que hi havia un perill
evident que aquesta regió perdés la presidència per a un segon mandat. Tanmateix,
finalment  es  va  produir  aquest  consens  i  l’Àfrica  va  presentar  una  sola  candidatura,
de  manera  que  Barcelona  es  va  retirar  i  li  va  donar  suport,  després  d’haver-se
assegurat  que  l’agenda  política  de  la  candidatura  africana  recollia  les  prioritats
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rellevants  per  a  Barcelona.  Paral·lelament,  varen negociar  la  creació  d’un nou càrrec
per a l’alcaldessa de Barcelona, que va ser nomenada enviada especial de CGLU per a
les Nacions Unides i les agendes globals pel desenvolupament. Opina que aquest
espai ha de permetre a Barcelona mantenir el lideratge que ha tingut tradicionalment
en el si del municipalisme global, de manera que representarà les ciutats del món
davant de l’organisme internacional multilateral més important del món. Afegeix que
aquest càrrec tindrà una durada de tres anys i el pla de treball per a aquest mandat
s’aprovarà  el  31  de  gener  a  Barcelona,  en  la  primera  reunió  de  la  presidència  de  la
CGLU.
En l’àmbit europeu treballen a la xarxa Eurocities, organització que agrupa les ciutats
principals del continent. Comenta que varen participar a l’assemblea general d’aquest
organisme, celebrada a Praga, on varen reafirmar el compromís de Barcelona amb
aquesta xarxa i hi varen traslladar la voluntat del Govern municipal de treballar per
influir sobre els debats i les decisions europees que afecten el municipalisme. A més a
més,  varen  participar  en  la  reunió  de  la  Comissió  Executiva  d’Eurocities,  també  a
Praga,  on  varen  establir  contactes  amb  alcaldes  i  tinents  d’alcalde  de  ciutats  com
Florència,  Varsòvia,  Gant,  Leipzig,  Birmingham  o  Estocolm.  A  l’assemblea  general
varen  debatre  i  aprovar  la  nova  estratègia  d’Eurocities  per  als  anys  propers,  que  vol
potenciar la incidència política de la xarxa en aquest moment en què comença el
mandat de la nova Comissió Europea. Finalment, varen manifestar la voluntat de
Barcelona  d’assumir  la  presidència  del  Fòrum  de  la  Societat  del  Coneixement
d’Eurocities  perquè  el  sector  de  la  innovació  a  la  ciutat  de  Barcelona  és  molt
important.
Sobre la Secció Econòmica de les Nacions Unides per a Europa, amb seu a Ginebra,
informa que varen convidar l’Ajuntament de Barcelona a presentar-hi l’Agenda 2030.
Varen  aprofitar  aquesta  avinentesa  per  parlar  amb  la  Secretaria  General  d’aquest
organisme i es varen oferir perquè Barcelona aculli alguns dels esdeveniments que
s’organitzin durant els propers dos anys.
Per acabar, indica que el Govern ha elaborat un informe específic sobre cadascun
d’aquests  viatges,  que  posa  a  disposició  dels  grups  municipals  per  ampliar  la
informació que els acaba de donar.

La Sra. ALAMANY exposa que Barcelona és una de les ciutats del món amb més
projecció  global  i  incidència  en  àmbits  d’acció  internacional.  Creu  que  aquesta
circumstància  es  deu  a  l’esforç  i  el  treball  dels  diversos  governs  que  han  dirigit  la
ciutat, els quals han aconseguit que Barcelona obtingui un rang de capitalitat
excepcional en l’escena internacional,  malgrat que encara no és la capital  d’un estat.
Afegeix que Europa i la resta del món reconeixen la ciutat de Barcelona com un
referent en matèria econòmica, cultural, esportiva, social i també política. Opina que
això ha estat possible perquè han assumit que les estructures de país les han de crear
l’ambició,  l’impuls  de  la  societat  civil  organitzada  i  les  institucions,  de  manera  que
anant  més  enllà  de  les  competències  pròpies  han  aconseguit  arribar  on  l’Estat  no
volia o no podia arribar. Aquesta dinàmica, afegeix, ha contribuït a construir el
caràcter català.
A  continuació,  el  Grup  d’ERC  no  confia  que  aquesta  dinàmica  es  pugui  mantenir
sempre.  Tot  i  que  agraeix  la  transparència  de  l’informe,  lamenta  que  es  presenti  en
un context de retiment de comptes més que no pas d’agenda internacional. Plantejat
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d’aquesta  manera,  apunta  que  fa  l’efecte  que  es  parli  de  l’agenda  de  la  tercera
tinença  d’alcaldia  i  al  seu  grup  li  agradaria  tenir  informació  sobre  l’agenda
internacional  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  saber  què  pensa  fer  en  acció
internacional, com vol fer visible la ciutat a la resta del món. Creu que aquests són els
aspectes que correspon fiscalitzar a l’oposició.
Tot seguit, assenyala que l’acció internacional es pot explicar de moltes maneres, com
ara  en  clau  de  projectes  europeus,  de  relació  amb  el  cos  consular,  de  l’atenció  a
delegacions  com  les  que  assisteixen  a  l’Smart  City  Congress,  de  la  relació  amb
institucions  internacionals  amb  seu  a  Barcelona,  de  la  tasca  feta  en  l’àmbit  de  la
cooperació, entre d’altres.
D’altra  banda,  manifesta  que  Barcelona  exerceix  un  lideratge  en  el  municipalisme
mundial i ha desenvolupat una xarxa important de relacions bilaterals amb altres
ciutats. Així, assenyala que Barcelona viu, pensa i actua connectada al seu entorn, i
per no aïllar-se necessita mantenir aquestes xarxes i aprofundir les relacions amb la
resta de ciutats. En aquest context, lamenta la pèrdua de la copresidència de la major
organització de governs locals del món. El seu grup sap que el treball previ en aquests
organismes i xarxes internacionals és vital per assolir els objectius plantejats, i que
s’ha de compartir perquè el treball conjunt és la clau de l’èxit. Així, doncs, pensa que
aconseguir el lideratge de CGLU hauria estat una victòria que tothom desitjava.
Dit això, reconeix que el Govern en aquest moment treballa per tenir més presència i
influència a la xarxa Eurocities. Apunta que és vital per al present i per al futur de la
ciutat, com a agent clau per a la construcció europea, que Barcelona tingui veu en
aquest àmbit per evitar que les institucions comunitàries es limitin a ser un flux
d’estats.
En conclusió, insta la Sra. Bonet a mantenir totes les reunions que calgui amb els
grups  de  l’oposició  per  explicar-los  quina  és  l’agenda  internacional  de  l’ajuntament.
Agraeix la  transparència de la tercera tinença d’alcaldia,  però insisteix  que cal  fer  un
pas més i, en aquest sentit, ofereix el suport del seu grup.

La Sra. VILA agraeix la presentació de l’informe perquè recorda que durant el mandat
anterior va ser impossible obtenir un informe que recopilés les activitats del Govern
en  l’àmbit  de  les  relacions  internacionals.  El  Grup  de  JxCat,  doncs,  agraeix  que  el
Govern  comparteixi  aquesta  estratègia  internacional  amb  l’oposició.  Tanmateix,
demana que l’informe també reculli  els  costos dels  viatges i  que inclogui  una relació
de les persones que acompanyen els responsables polítics.
Tot  seguit,  mostra  la  preocupació  perquè  no  veu  que  s’hagin  fet  actuacions  per  a  la
promoció econòmica de la ciutat. Comenta que el Sr. Collboni ha fet una defensa de
les polítiques de promoció econòmica, però creu que la projecció de Barcelona és
important per captar inversions i per impulsar i acompanyar les empreses de la ciutat
que  vulguin  projectar-se  internacionalment.  Constata  que  a  l’informe  no  s’esmenta
aquesta qüestió i ho troba preocupant perquè aquesta és una part important de les
relacions diplomàtiques i internacionals.
D’altra banda,  també els  preocupa que l’informe només reculli  l’actuació del  Govern
en espais multilaterals. Tot i que creu que aquests espais són molt importants i que
Barcelona hi ha de ser present perquè projecten la ciutat i li permeten continuar sent
un  referent,  assenyala  que  principalment  són  espais  de  debat  però  no  s’hi  acorden
accions concretes que beneficiïn directament els barcelonins, les empreses i el teixit

 



CCM 1/20 Presidencia 42/87

social. Per tant, pregunta què pensa fer el Govern per reforçar els espais bilaterals i
els acords entre ciutats, àmbit en el qual Barcelona té una llarga tradició, perquè les
mesures que s’hi prenen tenen un impacte més directe i tangible.
Finalment, té la sensació que en aquest informe no es presenta l’agenda de la tercera
tinença  d’alcaldia,  tal  com  ha  expressat  una  altra  intervinent,  sinó  l’agenda  de
l’alcaldessa,  perquè  els  viatges  que  ha  comentat  la  Sra.  Bonet  sembla  que  s’hagin
programat  per  promocionar  l’alcaldessa,  tot  i  que  troba  positiu  per  a  la  ciutat  que
l’hagin  nomenada  ambaixadora.  Malgrat  els  esdeveniments  que  s’organitzaran  a  la
ciutat, hi troba a faltar una agenda més compartida i més institucional, transversal pel
que  fa  a  les  àrees  de  l’ajuntament.  En  conclusió,  agraeix  la  presentació  i  troba  que
aquest exercici de transparència és important perquè els permet analitzar la
documentació i compartir el diàleg amb el Govern, però reitera que té mancances.
També demana que l’acció del Govern s’expliqui d’una altra manera perquè no sembli
que  la  Sra.  Bonet  treballa  per  l’agenda  personal  de  l’alcaldessa  Colau,  que  viatja,
explica la ciutat i s’atribueix mèrits, però no saben quin efecte tindrà tot això en el dia
a dia de l’ajuntament i de la ciutat de Barcelona.

El Sr. SIERRA agraeix la presentació de l’informe. El Grup de Cs celebra aquest exercici
de transparència i, en aquesta mateixa línia de combat contra l’opacitat, demana que
els lliurin els informes específics amb el detall dels costos dels viatges, perquè encara
no  han  rebut  la  informació  que  varen  demanar  sobre  les  despeses  d’una
comissionada d’esports.
En qualsevol cas, celebra que l’ajuntament tingui una agenda internacional. Assenyala
que Barcelona ja era una de les ciutats més importants del món abans que es
designés  l’alcaldessa  com  a  enviada  especial  a  les  Nacions  Unides.  Reclama,  doncs,
que el Govern defensi la posició de la ciutat, que no es conformi amb presidències
d’organismes o amb aspiracions personals  de l’alcaldessa i  que lluiti  per defensar els
interessos  de  la  ciutat.  En  l’àmbit  internacional,  el  seu  grup  continua  pensant  que
s’han d’aprofitar les oportunitats que ofereix el Brexit. En aquest sentit, indica que la
ciutat de Londres és una gran competidora de Barcelona i en aquest moment està
immersa en un procés de descomposició i de sortida de la Unió Europea. Creu que,
malgrat l’obertura d’una oficina per informar sobre el  Brexit  i  les declaracions del  Sr.
Collboni, l’agenda internacional del Govern municipal no contempla aquest aspecte i,
per tant, no està lluitant per defensar els interessos de Barcelona.
Finalment, agraeix la tasca que es fa des d’Eurocities, perquè opina que no solament
la celebració d’algunes reunions i  actes pot tenir  repercussions per a Barcelona,  sinó
que també significa l’apoderament de grans ciutats i  del  municipalisme respecte a la
política nacional i de la Unió Europea.

El Sr.  BOU agraeix la presentació de l’informe i  l’exposició que n’ha fet la Sra.  Bonet.
Lamenta  que  sovint  l’oposició  tingui  poca  informació  sobre  els  viatges  que  fan  els
membres del Govern municipal i dels compromisos que contrauen. Apunta que de
vegades  se  n’han  d’assabentar  per  la  premsa  o  per  les  explicacions  que  el  Govern
dona  en  els  òrgans  de  control  de  l’ajuntament.  Reclama,  doncs,  que  l’oposició  rebi
informació més puntualment i extensament.
Quant  a  l’informe,  observa  que  durant  el  darrer  trimestre  de  2019  l’activitat
internacional de l’ajuntament s’ha centrat a definir la participació de Barcelona en les
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xarxes principals del municipalisme europeu i global. Així, valora positivament els
viatges  que  s’han  fet  perquè  poden  tenir  conseqüències  positives  per  a  Barcelona,
concretament els viatges a Brussel·les i a Durban, que han finalitzat amb el
nomenament de l’alcaldessa com a enviada especial  de CGLU per a Nacions Unides i
les agendes globals per al desenvolupament; a Ginebra, per presentar el compromís
de l’ajuntament per desplegar l’Agenda 2030, i a Praga, per mantenir la implicació del
Govern municipal en la principal xarxa de ciutats europees, Eurocities.
El Grup del PP valora molt positivament la política internacional de Barcelona, tal com
han dit moltes vegades. Considera que s’ha de vendre Barcelona, en el bon sentit de
la  paraula,  i  afirma  que  això  s’aconsegueix  fent  promoció  exterior,  en  els  fòrums
internacionals i portant a la ciutat esdeveniments que li interessin i reverteixin en el
creixement de l’economia i sobretot en la creació de llocs de treball.
A continuació, reitera que Barcelona té una bona posició entre les ciutats del món i hi
ha moltes accions de caràcter internacional i econòmic vinculades a la imatge i a la
confiança que la ciutat sigui capaç de generar, que tenen conseqüències per a la
ciutat.  A  causa  dels  darrers  esdeveniments  polítics  que  s’hi  han  viscut,  apunta  que
Barcelona ha de guanyar prestigi i, en aquest sentit, creu que la ciutat té capacitat de
generar confiança per atraure activitat econòmica i beneficis per a Barcelona.
Adverteix,  però,  que  el  Govern  no  hauria  d’utilitzar  aquests  viatges  ideològicament,
actitud que podria arribar a perjudicar la ciutat o fins i tot altres institucions de l’Estat.
Per aquesta raó, manifesta que Barcelona hauria de ser un espai de llibertat i, per
tant, creu que la política que es faci no hauria de ser identitària perquè Barcelona té
política pròpia.
Per acabar, pregunta quines són les prioritats i els objectius de l’ajuntament en l’acció
internacional, i com pensa dur-la a terme.

El Sr. VALLS agraeix la presentació de l’informe. Recorda el compromís que va adquirir
la  tinent  d’alcaldia  de  presentar  a  començament  d’any  l’estratègia  de  relacions
internacionals per a aquest mandat. Tot i que ja s’hagi dit, assenyala que Barcelona és
una gran ciutat, amb una llarga història i amb gran prestigi a causa d’aquesta història,
per  allò  que  és  en  aquests  moments  i  per  l’organització  dels  Jocs  Olímpics  de  1992.
Així, doncs, constata que Barcelona és reconeguda a tot el món com una gran marca,
en  el  sentit  positiu  d’aquesta  paraula,  i  acull  molts  visitants,  turistes  i  empreses  al
llarg de l’any. Remarca que aquesta marca és un actiu que s’ha d’anar treballant.
Seguidament,  apunta  que no és  solament  l’ajuntament  qui  representa  la  ciutat,  sinó
també les empreses privades i públiques, les grans universitats o els centres de
recerca. En aquest sentit, celebra que el fòrum publicoprivat Partnership es realitzi a
Barcelona  el  proper  mes  de  maig,  organitzat  per  un  centre  de  recerca  de  l’IESE,
perquè la col·laboració publicoprivada és un eix fonamental.
D’altra  banda,  valora  positivament  l’establiment  d’un  canal  de  diàleg  institucional
regular  amb  la  missió  diplomàtica  d’Espanya  davant  de  Nacions  Unides  a  Ginebra.
Considera  que és  molt  positiu  que  l’agenda de  la  tinent  d’alcaldia  inclogui  contactes
amb el cos diplomàtic, una pràctica que entén que hauria de ser normal entre els
responsables  polítics  catalans  quan  viatgen  a  l’estranger  i  lamenta  que  això  no  hagi
estat així. En aquest sentit, pregunta quina resposta va donar l’ambaixador d’Espanya
davant de Nacions Unides a les peticions de Barcelona. Afegeix que Barcelona és una
ciutat catalana, però també espanyola i global, i és coneguda al món perquè és una
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gran ciutat d’Espanya.
Finalment,  opina  que  l’acció  internacional  del  Govern  municipal  ha  estat  una  feina
important.

La Sra. BONET agraeix els comentaris i convida els grups municipals a assistir a la
presentació del Pla director de relacions internacionals que es farà en la pròxima
sessió de la comissió. Comenta que aquest informe no conté les línies estratègiques
de  l’acció  internacional,  que  es  recolliran  en  el  pla  director,  sinó  que  es  limita  a
ressenyar l’activitat internacional del darrer trimestre de 2019.
A continuació, respon al Sr. Valls que la resposta de l’ambaixador d’Espanya davant de
Nacions Unides va ser molt positiva.
Per acabar, es compromet a facilitar els informes detallats amb tota la informació que
han demanat els diversos intervinents.

ES DÓNA PER TRACTAT

El PRESIDENT desitja en nom de la comissió que el treballador de l’ajuntament que va
ser salvatgement agredit dos dies enrere a la plaça de Sant Jaume i que es troba en
estat crític es pugui restablir. Expressa, doncs, el suport de la comissió a aquest
treballador i als seus familiars.

Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (1000/2019) ESMENAR l’annex 1 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als
annexos.  MODIFICAR l'annex 2 de l’Acord del  Consell  Plenari  del  21 de desembre de
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als
annexos. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal, al web
municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.

La Sra. BALLARÍN recorda que la Relació de Llocs de Treball es va aprovar el 21 de
desembre de 2018 i apunta que la Carta Municipal estableix que qualsevol
modificació  posterior  l’ha  d’aprovar  el  Plenari  del  Consell  Municipal,  de  manera  que
prèviament també s’ha de dictaminar en comissió.  En aquest cas,  el  Govern proposa
dues modificacions, una esmena d’errors materials per proveir el càrrec de secretaria
delegada i una altra derivada de la gestió ordinària dels llocs de treball. Informa que,
com  fan  sempre,  abans  de  presentar  aquesta  proposta  a  la  comissió  l’han
consensuada amb els sindicats en la Mesa General de Negociació. Els grups poden
consultar tota la informació que desitgin a l’expedient corresponent i el Govern resta
a la seva disposició per fer els aclariments necessaris.

El Sr. MARTÍ GALBIS anuncia el vot favorable del Grup de JxCat. Comenta que
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Comissions  Obreres  havia  denunciat  que  a  final  d’any  no  s’havia  fet  cap  reunió  per
tractar aquesta qüestió i pregunta a la Sra. Ballarín si hi té res a dir.

La Sra. BALLARÍN assegura que el diàleg amb els sindicats és molt fluït i que no hi ha
cap  problema.  Suposa  que  la  comunicació  d’aquest  sindicat  es  referia  a  la  valoració
dels llocs de treball, un tema que aviat començaran a impulsar.

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

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

4. – (1327/19)  APROVAR  inicialment  el  Programa  d’Actuació  Municipal  2020-2023  (PAM)
de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  en  els  termes  que  s’indiquen  en  el  document  que
consta  a  l’expedient  annex;  TRAMETRE’L  als  Consells  de  Districte  per  a  què  emetin
l’informe corresponent; i, SOTMETRE’L a informació pública per un període d’un mes,
a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  publicació  del  corresponent  anunci  en  el  Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 121 del ROM.

El Sr. MARTÍ GRAU assenyala que el Programa d’Actuació Municipal és prescriptiu, tal
com  estableix  el  Reglament  Orgànic  Municipal.  El  Govern  té  l’obligació  de  presentar
un  primer  document  que  s’ha  de  debatre  en  comissió,  posteriorment  s’obre  un
procés  participatiu  i,  després  d’una  sèrie  de  tràmits,  s’ha  d’aprovar  en  el  Plenari  del
Consell  Municipal.  Preveu  que  aquesta  aprovació  es  podrà  fer  abans  de  l’estiu  de
2020.  Recorda  que  habitualment  tot  aquest  procés,  que  s’inicia  després  de  les
eleccions municipals, sol durar un any.
A continuació, comenta que el Govern ha intentat, des del punt de vista metodològic,
que  aquest  programa  tingui  la  màxima  concreció  possible.  Conté  l’informe  sobre
l’estat de la ciutat, que també és prescriptiu, i  la part de continguts s’articula en tres
nivells d’informació. El primer conté sis eixos d’intervenció política, emmarcats en els
objectius  de  combat  contra  l’emergència  climàtica  i  contra  la  desigualtat.  El  segon
nivell,  per  sota  d’aquests  sis  eixos,  conté  39  línies  estratègiques  amb  un  nivell  de
concreció superior. Finalment, el tercer nivell recull centenars d’actuacions concretes.
Opina  que  l’alt  nivell  de  concreció  d’aquestes  actuacions  representa  una  millora
metodològica  d’aquest  programa respecte  de  mandats  anteriors.  Això  permetrà  que
el  retiment  de  comptes  sobre  el  compliment  d’aquestes  mesures  sigui  més  fàcil  i
objectiu.
Tot seguit, apunta que els sis eixos consisteixen en drets socials, emergència
climàtica,  progrés  econòmic  –que  ha  de  contemplar  la  responsabilitat  social  i
ambiental,  i  per  aquesta  raó  es  plantegen  moltes  mesures  vinculades  a  l’economia
verda, circular i innovació tecnològica, que comporten ocupació de qualitat i respecte
al  medi  ambient–,  dret  a  la  ciutat  –àmbit  on  el  dret  a  l’habitatge  és  un  element
essencial–,  cultura  i  educació,  i  finalment  la  governança,  que recull  el  compromís  de
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fer una administració propera, transparent i amb lideratge, i d’adaptar els objectius a
l’Agenda 2030 de Nacions Unides.
Per acabar, apunta que és difícil sintetitzar en vuit minuts aquest document, que
pretén dibuixar les línies i actuacions que es poden fer en quatre anys amb la
capacitat  econòmica  i  d’inversió  que  té  l’ajuntament.  Tanmateix,  puntualitza  que
aquest no és el programa definitiu perquè si la proposta supera aquest tràmit s’obrirà
un  procés  de  participació  ciutadana,  també  en  l’àmbit  territorial  amb  els  programes
d’actuació  de  districte,  i  incorporarà  les  propostes  que  facin  els  grups  municipals.
Espera, doncs, que amb la feina dels propers mesos i amb la col·laboració activa dels
ciutadans el programa definitiu es pugui aprovar el mes de juny o juliol de 2020.

El  Sr.  CORONAS  exposa  que  ja  s’ha  fet  públic  que  hi  ha  un  acord  per  aprovar  el
pressupost per a l’any 2020. En termes col·loquials, diu que han acordat la cistella de
la compra de 2020 i el Grup d’ERC considera que això és indicatiu de quina dieta volen
per a la ciutat durant els propers quatre anys.
A continuació,  indica que el  document inicial  del  PAM és una declaració d’intencions
amb poca concreció,  de manera que discrepa de l’exposició que n’ha fet  el  Sr.  Martí
Grau, i observa que les propostes que es fan per als districtes no segueixen una
estratègia definida. Tot i així, el seu grup ha manifestat reiteradament que Barcelona
necessita inversió, raó per la qual han arribat a un acord amb el Govern per incloure
100 milions d’euros extraordinaris en el pressupost. Aquesta inversió, afegeix, també
ha de servir per mobilitzar recursos privats perquè el pressupost municipal no és
suficient per cobrir les necessitats de la ciutat. El seu grup entén que cal valentia
política  i  emprendre  accions  decidides,  de  manera  que  s’ha  de  passar  de  les
declaracions als fets. En aquest sentit, creu que tothom comparteix la filosofia sobre
les grans transformacions que necessita Barcelona en els àmbits de mobilitat,
eficiència  energètica,  urbanisme  social,  habitatge,  polítiques  d’ocupació,  educació,
cultura, esports, seguretat i convivència. Tanmateix, observa que en aquest darrer
punt el PAM solament conté plans i el que cal en aquest moment són solucions,
actuacions concretes i resultats. Per tant, espera que durant els propers anys, més
enllà  de  les  declaracions  d’intencions,  no  es  produeixi  una  competició  de  titulars  de
premsa entre les diferents regidories, sinó que totes les accions del Govern
responguin a una estratègia, a uns objectius globals i a l’interès general.
Finalment,  anuncia  l’abstenció  del  seu  grup  en  aquest  punt.  Entén  que  s’ha  de
respectar  el  procés  participatiu  que  s’iniciarà  després  d’aquest  tràmit  i  s’ha  de
permetre que els ciutadans diguin què volen per a Barcelona durant els propers
quatre anys. Tot i així, el seu grup es compromet amb la ciutat, tal com ha fet sempre,
amb responsabilitat però també amb exigència, per aconseguir que el PAM no es
limiti a ser una llista de plans i accions que simplement permetin a final de mandat dir
que  s’ha  fet  alguna  cosa,  que  és  el  que  sol  passar  amb  aquests  programes.  En
conclusió, insisteix que aquest moment és molt important per a la ciutat i espera que
els  propers  quatre  anys  signifiquin  un  punt  d’inflexió  per  a  tots  els  problemes  que
Barcelona ha anat heretant i  adquirint al  llarg del temps, perquè ha arribat l’hora de
trobar-hi solucions.

El Sr. MARTÍ GALBIS agraeix la presentació del PAM, que ha estat genèrica, com se sol
fer en aquests casos. Assenyala que tot just fa dos dies que han pogut començar a
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analitzar-ne el contingut i, per tant, en aquest moment no tenen una posició definida,
de manera que anuncia l’abstenció del Grup de JxCat. Tot i així, apunta que durant el
procés de participació tindran ocasió de treballar-hi i formular propostes. De la
mateixa manera que el seu grup ha manifestat la voluntat política de contribuir a
millorar la proposta inicial de pressupost per a 2020, també volen enriquir aquest
programa per tal  que finalment no es redueixi  a  una declaració d’intencions o a una
llista d’actuacions.
A continuació, suggereix que el Govern canviï de capteniment respecte del mandat
anterior.  En  aquest  sentit,  apunta  que  l’experiència  que  varen  tenir  amb  el  PAM
anterior no va ser gaire edificant i  espera que l’aprovació de l’actual sigui fruit d’una
autèntica  negociació  política  i  de  la  capacitat  del  Govern  d’assumir  les  prioritats  i
aportacions dels ciutadans durant el procés participatiu. Adverteix que si el Govern
no assumeix aquesta dinàmica es trobaran en una situació de bloqueig o poc
enriquidora, tal com va passar en el mandat anterior, en què el Govern es va mostrar
insensible a una part de la ciutadania i de la representació política del consistori.
Pel que fa a l’avaluació de les mesures, el seu grup ha fet una anàlisi dels resultats del
PAM anterior  i,  malgrat  que el  Govern  afirmi  que se’n  va  complir  el  90  % o  el  95  %,
diu que no hi ha cap manera de contrastar aquestes dades. Creu, doncs, que seria
positiu disposar d’una metodologia que permeti avaluar els resultats del PAM al final
del mandat.
Tot  seguit,  indica  que  el  Programa  d’Actuació  Municipal  en  aquest  moment  és
important perquè les polítiques públiques han de resoldre una situació complicada.
Manifesta  que  tant  la  ciutat  com  l’ajuntament  són  potents  i  creu  que  el  pressupost,
que  segurament  s’aprovarà  aviat,  podrà  resoldre  moltes  de  les  qüestions  que  es
plantegen per a l’any 2020, però puntualitza que la conjuntura general no és fàcil. En
aquest sentit, assenyala que hi ha un 15 % de barcelonins per sota del llindar de la
pobresa, xifra que considera preocupant. També hi ha un 29 % de ciutadans que
afirmen que la inseguretat és el principal problema de Barcelona, percentatge que es
va incrementant. A més a més, subratlla que les previsions econòmiques
internacionals no són gaire positives i auguren un futur problemàtic. Està d’acord que
l’emergència  climàtica  demana  decisions  valentes  i  urgents.  Pel  que  fa  a  la  crisi  de
l’habitatge, considera que és un àmbit que s’ha de contemplar en el PAM.
En definitiva, creu que aquesta proposta s’ha d’estudiar en profunditat. El seu grup es
compromet a fer-ho i espera que el Govern tingui en compte els ciutadans. Insisteix
que no s’hauria de repetir el que va passar amb el PAM anterior, que la proposta que
va obtenir més suport dels ciutadans, la cobertura de la ronda de Dalt, va ser
menystinguda pel Govern municipal. Reclama, doncs, que els processos de
participació tinguin efectes reals i que el Govern assumeixi els plantejaments que
tenen un suport majoritari dels ciutadans.

El Sr.  SIERRA manifesta que l’únic aspecte de la proposta de PAM en què el  Grup de
Cs està d’acord és  en el  fet  que s’hi  reculli  que la  seguretat  és  el  principal  problema
per  als  barcelonins,  amb  xifres  de  victimització  que  no  s’havien  vist  en  els  darrers
trenta  anys.  Subratlla  que  això  ho  diu  el  Govern  actual,  que  és  hereu  de  l’anterior
però que fa les mateixes polítiques, tal com indiquen les dades, que continuen essent
negatives després de la incorporació del PSC al Govern. Pel que fa al segon problema
per als ciutadans, que és el de l’habitatge, critica que no es contempli en la proposta
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de PAM.
A continuació, comenta que el PAM recull tres objectius: reduir els accidents de
trànsit -objectiu que el seu grup comparteix-, col·laboració i compromís amb la
ciutadania, i evitar i reduir la violència, especialment entre els joves i contra les
dones. Hi troba a faltar l’objectiu de reduir els índexs de victimització i de posar fi als
delictes  que  es  cometen  a  la  ciutat.  Per  tant,  considera  que  el  Govern  s’ha  limitat  a
elaborar plans.
D’altra  banda,  apunta  que  el  projecte  de  PAM  solament  destina  una  pàgina  a
l’habitatge  i  una  altra  a  la  seguretat,  mentre  que  es  destinen  tres  pàgines  a  altres
qüestions, com educació i ciència.
Seguidament, manifesta que el model de ciutat del Govern municipal és totalment
contraposat al del Grup de Ciutadans, raó per la qual anuncia el vot contrari del seu
grup a la proposta. Lamenta que altres grups municipals hi donin suport i traeixin els
seus  votants  perquè  fan  el  contrari  d’allò  que  havien  anunciat  durant  la  campanya
electoral, amb independència que en els tràmits posteriors puguin introduir-hi
millores i que el Govern sigui capaç d’escoltar els ciutadans.
Pel  que  fa  al  procés  participatiu,  espera  que  el  període  previst  d’un  mes  s’ampliï
perquè és insuficient, tenint en compte el volum d’aportacions que hi va haver en el
de l’anterior mandat.
Per  acabar,  remarca  que  el  seu  grup  és  l’únic  que  exerceix  l’oposició  perquè  el
portaveu  d’ERC  ja  ha  advertit  que  els  posaran  a  dieta  i  que  seran  molt  exigents  en
aquest sentit, de manera que el Govern de Barcelona en Comú i del PSC tornarà a ser
còmplice del separatisme. Replica al Sr. Martí Galbis, doncs, que no ha canviat res
respecte  del  mandat  anterior,  tret  del  vot  de  JxCat  als  pressupostos  i  l’abstenció
d’aquest grup en la proposta de PAM, la qual insisteix que no contempla àmbits com
la seguretat i l’habitatge i, per tant, hauran de retre comptes als seus votants.

El Sr. BOU assenyala que és molt difícil d’exercir la tasca d’oposició quan els lliuren un
document de 130 pàgines amb dos dies d’antelació. Així,  doncs, anuncia que el Grup
del PP presentarà al·legacions al PAM. A més a més, apunta que és el primer cop que
és regidor i, per tant, vol estudiar detingudament aquest programa perquè creu que
és  la  columna vertebral  de  l’acció  de  govern.  A  diferència  d’altres  regidors,  ell  no  té
experiència en aquest tema i, per tant, adverteix que serà cautelós.
Tot seguit, comenta que a la proposta de PAM hi ha manca de propostes amb calat
polític  i  econòmic,  i  sembla  que  s’hagi  elaborat  amb  presses  o,  si  més  no,  que  no
entra en determinades qüestions perquè hi ha molta feina a fer. Apunta que hi ha
molts desitjos i propostes, aspecte que troba correcte, tot i que pensa que en algun
cas es contradiuen amb la realitat. Així, indica que una de les propostes en l’àmbit de
mobilitat és la connexió del tramvia, tema que s’ha d’impulsar consensuadament amb
veïns  i  comerços  per  reduir  l’impacte  de  l’obra,  però  el  seu  grup  no  sap  que  s’hagi
aprovat cap mesura en aquest sentit. A més a més, assenyala que pels detalls que
coneixen del pressupost la despesa que es destina a aquesta connexió pràcticament
és residual i simbòlica.
A continuació, tenint en compte l’exposició esquemàtica que ha fet el Sr. Martí Grau,
diu  que  no  pot  estar  literalment  en  contra  de  la  proposta,  i  si  després  d’analitzar-la
amb més profunditat troba que el Govern té raó el seu grup hi votarà favorablement
però, altrament, hi votarà en contra. Mentrestant, anuncia l’abstenció del seu grup en
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aquest punt perquè no vol fer el ridícul.
D’altra  banda,  voldria  que  el  PAM  recollís  qüestions  com  la  Model  o  la  reforma
tributària, per fer més fàcil la vida dels barcelonins i no pas encarir-la. Entre altres
exemples, també voldrien parlar del Taller Masriera, a l’Eixample; de la residència de
gent gran del carrer de Benavent; de la cobertura de la ronda de Dalt, tan
reivindicada  i  desitjada,  o  de  mesures  eficients  per  facilitar  l’accés  a  l’habitatge.
Considera que totes aquestes qüestions són importants i no sap si el projecte les
recull o de quina manera ho fa. Per aquesta raó, creu que la proposta és massa
genèrica  i  que  s’ha  de  fer  una  tasca  molt  intensa  perquè  el  PAM  que  s’aprovi
definitivament tingui el suport de tants grups municipals com sigui possible.
Tanmateix, insisteix que si el text final no és satisfactori el seu grup no hi votarà a
favor. En tot cas, subratlla que la intenció del seu grup és afavorir l’aprovació del PAM
i fer-hi aportacions.

El  Sr.  VALLS  considera  que  l’inici  de  la  tramitació  del  PAM  és  una  bona  notícia.
Recorda que en el mandat anterior aquest programa no es va poder aprovar, però
espera que no es repeteixi aquesta circumstància en el mandat actual i que el PAM
sigui compartit per tots els grups municipals i sobretot pels ciutadans de Barcelona.
Tal com han fet altres portaveus, comenta que acaben de rebre el document de la
proposta i, per tant, per al Grup de Barcelona pel Canvi és prematur definir el seu
posicionament. A més a més, són conscients que la tramitació durarà diverses
setmanes o mesos. Considera que aquest programa i els pressupostos són dues
qüestions molt importants perquè defineixen l’estratègia per al mandat.
Tot seguit, manifesta la voluntat del seu grup de participar en aquest procés aportant-
hi propostes i escoltant els ciutadans. Però en aquest moment del debat, després
d’una primera lectura del text que es posa a votació, considera que la Barcelona que
proposa el Govern és massa tancada en si mateixa. Opina que el PAM no solament ha
de representar un projecte per a la ciutat, sinó també un projecte per a una ciutat
que  aspira  a  ser  actora  en  l’àmbit  nacional,  europeu  i  internacional,  i  que  té  un
projecte potent per a l’àrea metropolitana, que és el seu entorn més immediat. Creu
que cal tenir aquesta ambició, que troba a faltar en la proposta de PAM.
D’altra  banda,  reconeix  que  és  molt  difícil  abordar  tantes  prioritats  i  esquemes
estratègics, i parlar amb molta gent diferent. Tot i així, i tenint en compte que aquest
és  un  document  públic  i  oficial,  pensa  que  el  Sr.  Sierra  té  raó  quan  diu  que  no  s’hi
recullen les grans prioritats que es varen expressar durant la campanya electoral, a
les  quals  també  s’ha  referit  el  Sr.  Martí  Galbis,  com  la  seguretat,  la  pobresa,  la
projecció  internacional  de  la  ciutat  o  l’habitatge,  qüestió  que  s’ha  d’abordar
mitjançant la cooperació publicoprivada. A més a més, indica que tots els projectes
han  d’anar  acompanyats  d’inversions  importants,  aspecte  que  tractaran  durant  les
pròximes setmanes, i d’un calendari.
Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt.

El Sr. MARTÍ GRAU vol aclarir algunes confusions que hi ha hagut amb els terminis de
la  tramitació.  Després  d’escoltar  les  intervencions  dels  portaveus  dels  grups,  entén
que la proposta s’aprovarà i  que el tràmit es podrà iniciar.  El  procés participatiu dels
ciutadans es desenvoluparà fins al mes de març, presencialment i en línia mitjançant
la plataforma Decidim, i intentaran arribar a col·lectius que habitualment no
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participen en aquests processos de debat. Durant aquest temps, afegeix, també es
farà un debat amb els grups municipals. Posteriorment, a final del mes de març,
començarà un procés administratiu, amb un informe preceptiu del Consell de Ciutat
que contingui les modificacions incorporades, i continuaran les negociacions amb els
grups municipals, fins que el mes de juny o juliol, tal com preveuen, portaran la
mesura al Plenari per a l’aprovació definitiva, si escau.
En segon lloc, indica que no s’ha referit al pressupost, qüestió que tractaran a la tarda
en una altra comissió, però és evident que calia conèixer quin seria el pressupost per
a  2020  perquè  el  Programa  d’Actuació  Municipal  sigui  viable,  atès  que  aquest
pressupost també prefigura el marc econòmic i financer que incorpora el PAM. En
aquest sentit, apunta que la despesa corrent de l’ajuntament durant el mandat passat
va  ser  de  8.500 milions  d’euros  i  la  previsió  és  que durant  el  mandat  actual  sigui  de
9.700, un increment de gairebé el 16 %. A més a més, assenyala que durant el mandat
anterior,  tenint en compte el  PIM i  les empreses associades a l’ajuntament, es varen
invertir 1.878 milions d’euros, i la previsió inclosa en el PAM és que durant el mandat
actual, i amb el pressupost aprovat, se’n podran invertir fins a 2.380 milions, un 26 %
més. Apunta que aquest increment de la despesa i de les inversions permetrà fer
moltes actuacions.
A continuació, opina que el PAM té dues dimensions. La primera és fer la ciutat
habitable,  objectiu  que  implica  abordar  aspectes  com  la  seguretat,  l’habitatge,  els
serveis socials, l’educació, el Pla de barris o la lluita contra la segregació. Assegura que
tots  aquests  aspectes  es  contemplen en la  proposta.  Així,  destaca  que en l’àmbit  de
seguretat es planteja l’ampliació de plantilla de la Guàrdia Urbana. En segon lloc, diu
que la condició de Barcelona com a capital de Catalunya fa que hagi de tenir l’ambició
d’explicar-se  al  món,  de  projectar-se  a  l’àrea  metropolitana,  a  Europa,  a  l’àrea
mediterrània  i  a  tot  l’àmbit  internacional.  Afirma  que  aquests  aspectes  també  s’hi
contemplen. En conclusió, remarca que ambdós factors són necessaris, fer de
Barcelona una ciutat per viure-hi, que és el que pretén el PAM, i la vocació de capital
internacional, que ja té.
Pel que fa a la manca de concreció que han criticat alguns portaveus, recorda el lema
que  va  popularitzar  el  president  Montilla,  “Fets  i  no  paraules”.  En  tot  cas,  creu  que
una frase més ajustada seria  “Fets  i  paraules”,  que és  el  que ha de contenir  el  PAM.
Paraules,  perquè ha d’orientar  l’acció política i  ha de fixar  els  objectius.  És  conscient
que en alguns aspectes hi haurà discrepàncies entre els grups polítics perquè tenen
posicions diverses i representen col·lectius diferents, però mostra la disponibilitat
total del Govern per arribar a acords, i espera que aquesta disponibilitat sigui
compartida per tothom. I fets, actuacions concretes per impulsar tot allò que es
pretén aconseguir:  el  combat contra la  desigualtat,  l’emergència climàtica,  un model
econòmic determinat o la projecció internacional. Creu, doncs, que la proposta inclou
aquests aspectes i espera que es pugui millorar durant el procés participatiu. També
admet  que  probablement  la  concreció  de  les  diverses  mesures  s’hagi  de  millorar  i
assenyala que la participació ciutadana ho ha de facilitar.
Pel que fa a les previsions de refredament de l’economia, creu que la millor resposta
és  tenir  un  pressupost  fort,  una  capacitat  d’inversió  important  i  la  salut  econòmica  i
financera de l’ajuntament, que continua essent important.
Per acabar, fent referència a les expressions que ha utilitzat el Sr. Coronas sobre la
cistella de la compra i la dieta, comenta que una de les novetats que conté aquest
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PAM és la pretensió de capgirar el model alimentari de la ciutat, que probablement és
un dels temes que convindria tenir en compte perquè és prou interessant i hi ha
molts ciutadans sensibilitzats sobre aquesta qüestió.

El  Sr.  CORONAS  diu  irònicament  que  després  d’aquesta  darrera  intervenció  del  Sr.
Martí Grau ha quedat preocupat perquè no sap si hauran de menjar coses diferents
per esmorzar. En tot cas, replica que no es tracta de cap dieta separatista, tal com
deia el Sr. Sierra, al qual li agrada vincular-ho tot amb el separatisme.
A continuació, puntualitza que el seu grup no vol negociar un document de paraules
ni  parlar  de  l’estètica  del  document,  sinó  comprovar  que  el  contingut  del  document
es correspon realment amb les necessitats que té la ciutat. És en aquest punt,
conclou,  on  caldrà  encertar  la  dieta,  l’assignació  de  recursos  i  les  decisions  que  es
prenguin.

El Sr. SIERRA replica que en aquesta sessió hi haurà una altra ració de dieta
separatista en el debat de la proposició que presenta el Grup d’ERC i voldria saber el
sentit del vot del Govern municipal, però creu que l’aprovaran.
Dit això, indica que fa una mica de por que el referent del Sr. Martí Grau sigui el
president Montilla perquè els quatre partits que governen a l’Àrea Metropolitana i  a
l’Ajuntament  de  Barcelona,  que  qualifica  de  cuatreros, tenen com a referent el
tripartit anterior, sobre el qual els ciutadans de Barcelona tenen un record força
lamentable.

El Sr. BOU insisteix que quan el seu grup tingui la informació mínima i necessària i
l’hagi poguda estudiar tindrà una idea més clara sobre allò que es pretén aconseguir
amb aquest PAM, i per tant podrà decidir si hi donen suport o no.

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

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

5. – (M1923/499) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: Que en aquest 2020 es dediquin tots els recursos pressupostaris i
humans necessaris per tal de revertir les greus dades de criminalitat i de sensació
d’inseguretat  que  pateix  la  ciutat  de  Barcelona.  Que  es  creï  el  Pla  Director  de
Convivència.  Que es  creï  el  Pla  Director  d’Equipaments  de  la  Guàrdia  Urbana per  tal
de dotar al cos dels equipaments necessaris i posar al dia els existents. Que s’estudiïn
noves formes de col·laboració entre els diferents cossos de seguretat i de prevenció
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de la ciutat i s’estudiï l’ampliació de les experiències de col·laboració ja existents.

El Sr. MARTÍ GALBIS vol aprofitar la presentació d’aquesta proposició sobre seguretat
per expressar el desig que el treballador municipal David Caminada es recuperi i per
oferir tot el suport i la solidaritat del seu grup a la seva família, tal com ha manifestat
el  president de la comissió a l’inici  de la sessió.  També felicita la Guàrdia Urbana i  la
resta de treballadors municipals per la detenció de l’agressor.
Dit això, el Grup de JxCat amb aquesta proposició vol incidir en el problema principal
que perceben els ciutadans de Barcelona, recollit en el Baròmetre municipal fet públic
pocs dies enrere, que és la inseguretat. Subratlla que el 29 % dels barcelonins
s’expressen  en  aquests  termes,  percentatge  que  s’ha  incrementat  perquè  en  el
Baròmetre semestral anterior era del 27 %. Lamenta que aquesta sensació
d’inseguretat s’hagi agreujat pels esdeveniments tràgics que s’han produït durant les
darreres  hores,  amb  nous  homicidis  i  intents  d’homicidi,  tal  com  comentava  a  l’inici
de  la  intervenció.  En  aquest  sentit,  agraeix  la  informació  que  el  tinent  d’alcaldia  ha
facilitat als portaveus dels grups en relació amb aquests fets luctuosos. Creu que és
important que es pugui compartir aquesta informació, si més no fins allà on sigui
prudent.
A  continuació,  indica  que  segons  el  Ministeri  d’Interior  durant  els  dos  primers
trimestres de 2019 els il·lícits penals s’han incrementat un 5,25 % i el més preocupant
és l’increment de robatoris amb violència, que és el delicte que provoca més por a la
ciutat de Barcelona. A més a més, segons les dades de victimització de l’any anterior,
gairebé un de cada tres barcelonins declara haver estat objecte d’un il·lícit penal.
Tot seguit, comenta que han passat set mesos des de la constitució del nou Govern
municipal  i  saben que el  tinent d’alcaldia i  el  seu equip estan treballant intensament
amb la prioritat de revertir aquestes dades. Tanmateix, constata que en aquest
moment les dades són objectivament negatives i preocupants, no solament per als
grups polítics, sinó també per als ciutadans. El seu grup és conscient que revertir
algunes situacions és complicat, especialment en l’àmbit de seguretat. Manifesta que
el balanç que es pot fer sobre la gestió de la seguretat durant el mandat anterior és
desastrós i, per tant, insisteix que no serà fàcil recuperar posicions i tornar a xifres
més assumibles pels ciutadans. Tot i així, considera que el primer balanç semestral
d’aquest  mandat  en  l’àmbit  de  seguretat  és  negatiu  i  li  atorga  una  nota  de  suspens.
Apunta que hi ha més agents de la Guàrdia Urbana, tot i que encara són insuficients, i
precisament el dia anterior varen donar la benvinguda a 60 nous agents de la
promoció  interadministrativa.  També  subratlla  que  el  Departament  d’Interior  ha
posat a disposició de la ciutat de Barcelona 300 agents més del Cos de Mossos
d’Esquadra, però considera que també és una xifra insuficient. Tampoc creu que sigui
suficient el canvi d’actitud, que reconeix, de l’equip que dirigeix el Sr. Batlle. Insisteix
que les dades són objectives i destaca que estan parlant de seguretat, d’integritat de
les persones i de patrimoni públic i privat.
En aquest context, el seu grup presenta aquesta proposició per reforçar el discurs que
ja fan des del primer dia del mandat i en aquest cas concret proposen que es destinin
més recursos pressupostaris i humans a aquest àmbit al llarg del mandat,
especialment  durant  l’any  2020  amb  el  pressupost  al  qual  el  seu  grup  dona  suport.
També  demanen  l’aprovació  del  pla  director  de  convivència,  que  s’elabori  un  pla
director  d’equipaments  de  la  Guàrdia  Urbana  perquè  pugui  desenvolupar  les  seves

 



CCM 1/20 Presidencia 53/87

funcions  amb  garanties,  i  que  s’estudiïn  noves  formes  de  col·laboració  entre  la
Guàrdia Urbana i la resta de forces de seguretat, especialment els Mossos
d’Esquadra, que és la policia integral de Catalunya.
Finalment, indica que els llums de Nadal de la ciutat s’haurien d’haver retirat perquè
la  llevantada  dels  darrers  dies  s’havia  previst  i  opina,  doncs,  que  és  una
irresponsabilitat greu que aquests llums encara estiguin instal·lats perquè amenacen
la integritat de la gent.

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup d’ERC se suma al desig de recuperació ràpida i
total  del  Sr.  David  Caminada,  i  també  agraeix  l’actuació  de  la  Guàrdia  Urbana  per
evitar mals majors.
Tot seguit, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, malgrat que
considera  que  és  retòrica,  actitud  habitual  de  molts  grups  quan  s’aborda  el  debat
sobre la seguretat en aquesta comissió. En aquest sentit, assenyala que la Guàrdia
Urbana i els altres serveis de prevenció i seguretat han de tenir els recursos
necessaris per fer correctament la feina que tenen encomanada, però opina que no
s’ha  de  reduir  tot  al  pressupost  ni  als  plans,  tal  com  han  constatat  en  el  debat  del
punt anterior sobre el PAM, el qual en matèria de seguretat també es limita a parlar
de plans. Indica, doncs, que cal treballar en tots els àmbits, i entre ells el dels recursos
humans,  materials,  pressupostaris  i  d’equipaments,  però  també  cal  abordar  la
resolució dels conflictes que hi ha en aquest moment i sobretot treballar molt en la
prevenció, perquè com millor sigui la prevenció menys recursos caldrà destinar a la
seguretat i menys conflictes s’hauran de resoldre en el futur.
Pel que fa als plans, especialment els de xoc, apunta que solen reduir-se a una acció
mediàtica molt contundent per evidenciar que s’hi està treballant, però a termini llarg
i  mitjà  no  resolen  les  situacions  perquè  no  ataquen  l’arrel  del  problema.  Apunta,
doncs, que pel seu grup les polítiques de seguretat són globals i inclouen la
planificació  urbanística  i  territorial,  educativa,  cultural,  econòmica  i  d’habitatge.  En
destaca, però, la necessitat d’una justícia molt més eficient que l’actual.
D’altra  banda,  afirma  que  l’ajuntament  disposa  de  molts  instruments  per  abordar  la
seguretat,  més  enllà  de  la  Guàrdia  Urbana  o  dels  Mossos  d’Esquadra  que  hi  ha  a  la
ciutat, com ara en els àmbits de treball social, urbanisme, cultura o educació, però
apunta que no es treballa coordinadament ni amb objectius compartits. Continuant
amb  expressions  gastronòmiques,  opina  que  precisament  el  PAM  hauria  d’abordar
aquest  allioli.  Dit  d’altra  manera,  apunta  que  han  de  treballar  transversalment  en
aquestes qüestions, més enllà dels pressupostos i dels plans, i que no s’han d’abordar
amb  deixadesa,  com  considera  que  està  passant  amb  el  Centre  d’Atenció
Sociosanitària Baluard, on es fa una feina magnífica però que està desbordat. Apunta
que al Raval sud en aquest moment hi ha un problema de salut pública i de
convivència  evident  que  s’ha  d’atacar  amb  transversalitat  i  sense  alarmisme.  També
creu que hi ha deixadesa en el cas del pàrquing del carrer de la Reina Amàlia, al qual
ja  es  va  referir  abans  de  Nadal,  que  encara  no  s’ha  resolt.  Aquestes  qüestions,
afegeix, són les que dificulten que la gent pugui viure bé, que se senti segura i que la
convivència als barris sigui adequada.

El Sr. SIERRA celebra que el Sr. Coronas exerceixi de president del Districte de Ciutat
Vella i defensi els interessos d’aquesta zona de la ciutat.
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A continuació, se suma als desitjos perquè el Sr. David Caminada es recuperi i a
l’agraïment  als  agents  de  la  Guàrdia  Urbana  i  altres  serveis  de  l’ajuntament  per  la
bona tasca que han fet.
Pel que fa al fons de la proposició, el Grup de Cs està d’acord que es destinin partides
pressupostàries a resoldre el problema principal que té la ciutat. Per tant, anuncia el
vot favorable del seu grup a la proposició i reconeix el compromís que sempre ha
tingut el grup proposant amb la seguretat, tant en el mandat anterior com en el de
l’Alcalde  Trias,  en  què  el  Sr.  Forn  exercia  aquesta  responsabilitat.  Tot  i  així,  lamenta
que el Sr. Martí Galbis comparteixi el discurs del Govern municipal actual i afirma que
en aquest moment no hi ha més agents de la Guàrdia Urbana, sinó que simplement
s’estan  reposant  els  agents  que  es  jubilen.  Pot  entendre  que  aquest  grup  aprovi  els
pressupostos municipals, però no que assumeixi totes les polítiques del Govern de la
ciutat.
D’altra banda, està d’acord que no tot es redueix a pressupostos i plans, però tot i així
comparteix  la  filosofia  i  la  intenció  de  la  proposició.  Considera  que  l’acord
pressupostari  a  l’Ajuntament de Barcelona és  una peça d’un acord més general,  que
inclou els  pressupostos  d’Espanya i  de  la  Generalitat  de Catalunya,  i  tot  i  així  reitera
que votaran favorablement a la proposició. Tanmateix, adverteix que a final de mes
molts  agents  de  la  Guàrdia  Urbana  s’acolliran  al  dret  que  tenen  de  jubilar-se
anticipadament i en aquell moment es farà evident que hi ha molts menys agents
d’aquest cos en actiu i, per tant, el problema d’inseguretat es continuarà agreujant.
En conclusió,  comparteix els  objectius de la proposició i  està d’acord que es destinin
més recursos pressupostaris a seguretat, però insisteix que hi votaran favorablement
per la trajectòria del grup proposant en aquest àmbit.

El Sr. BOU expressa el desig de millora del Sr. David Caminada i el suport a la seva
família. Comenta que sovint parla amb els agents de la Guàrdia Urbana i en aquest
cas  va  tenir  l’oportunitat  de  parlar  amb  un  que  va  intervenir  en  la  detenció  de
l’agressor, el qual li va mostrar l’orgull de pertànyer al cos i d’haver fet una feina ben
feta. Opina que és molt important, doncs, donar moral als agents de la Guàrdia
Urbana.
A  continuació,  indica  que  les  xifres  d’inseguretat  ja  són  conegudes  per  tothom  i
destaca  que  entre  els  anys  2015  i  2018  s’han  incrementat  moltíssim.  En  aquest
context, recorda que a la sessió del mes de desembre anterior el Grup del PP va
formular un prec, que va ser acceptat, per tal que en el termini de sis mesos el
Govern  presentés  un  informe  sobre  la  vigència  i  l’ampliació  del  Pla  director  de  la
Guàrdia Urbana. Ara bé, tal com va exposar el Sr. Batlle, aquest pla director té la
missió de dissenyar les estratègies i planificar els objectius en funció de les
necessitats de la ciutat i de l’organització del cos. Per tant, entén que les mesures que
es proposen en aquesta iniciativa són innecessàries. Tanmateix, assenyala que aquest
pla  director  té  l’esperit  de  ser  permanent,  revisable  i  adaptable,  de  manera  que
l’aportació  d’iniciatives  dels  grups  municipals  pot  ser  enriquidora  tant  per  al  pla
director com per a la ciutat.
Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt.

El Sr. VALLS dedica un record al Sr. David Caminada i a la seva família, i agraeix les
informacions que ha donat el president al començament de la sessió. També agraeix
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l’actuació de la Guàrdia Urbana, la qual pot estar orgullosa de la feina feta també en
relació amb les altres víctimes mortals. Qualifica aquests crims d’espantosos.
Tot seguit, manifesta que el Grup de Barcelona pel Canvi sempre és favorable a
qualsevol mesura que contribueixi a revertir les greus dades de criminalitat i
delinqüència i a retornar la tranquil·litat als ciutadans de Barcelona. En aquest sentit,
afirma que el seu grup coneix el balanç de l’àmbit de seguretat del mandat precedent
i  també  les  dades  del  Ministeri  d’Interior  corresponents  a  l’any  2019.  Tanmateix,
assenyala que el debat sobre la seguretat sempre és complicat. Opina que la
seguretat és la primera de les llibertats i creu que aquesta no és una qüestió de
dretes ni d’esquerres, sinó un dret dels ciutadans.
D’altra banda, assenyala que l’estiu anterior es va produir un canvi en la gestió de la
seguretat a Barcelona, potser no compartit per tothom, però si més no el nou Govern
va reconèixer la gravetat de la situació. Creu que els barcelonins han notat aquest
canvi impulsat pel Sr. Batlle. En tot cas, apunta que per revertir la situació actual
caldrà molt de temps, més policia, més cossos de seguretat, una gran cooperació
entre aquests cossos de seguretat i la justícia, tal com demana la proposició, i una
actuació coherent en el temps. Remarca que la societat actual és més violenta i crims
com els apunyalaments succeeixen a totes les societats modernes, de manera que a
les grans ciutats europees es produeixen més crims que quaranta anys enrere.
Constata, doncs, que hi ha hagut una inversió en la situació que es coneixia a la
segona meitat del segle XX. Insisteix que resoldre aquesta situació demana temps,
voluntat política i que el Govern estigui unit per abordar-la. Saben, però, que en
aquesta qüestió hi haurà discrepàncies.
A continuació, esmenta el prec del Grup del PP que es va acceptar a la sessió anterior
i recorda que el Sr. Batlle es va comprometre en nom del Govern a presentar en el
termini  de  sis  mesos  un  informe  sobre  la  vigència  i  l’aplicació  del  Pla  director  de  la
Guàrdia Urbana. El seu grup, doncs, considera que cal esperar que es presenti aquest
informe abans d’abordar l’elaboració dels plans que es demanen en aquesta iniciativa.

El Sr. BATLLE intervé com a portaveu dels grups del Govern. S’afegeix als desitjos per
a la recuperació del Sr. David Caminada. Comenta que el dia anterior el regidor de
Ciutat Vella i el cap de la Guàrdia Urbana varen assistir a les sessions informatives de
Ciutat Vella per agrair a la força intervinent la professionalitat i la dedicació. Apunta
que  l’aspecte  positiu  d’aquests  fets  és  que  s’ha  demostrat  la  capacitat  de  reacció
perquè en un parell d’hores es va detenir l’agressor. També se suma a la reflexió final
que ha fet el Sr. Valls.
Seguidament,  agraeix  la  presentació  d’aquesta  iniciativa  i  anuncia  que  els  grups  del
Govern hi votaran favorablement.
Pel que fa a la intervenció del portaveu del Grup de Cs, comenta irònicament que en
aquest  moment  a  l’Ajuntament  de  Barcelona  hi  ha  un  govern,  una  oposició  i  una
oposició a l’oposició, representada pel Sr. Sierra, tasca que agraeix.
Respecte a la proposició, el Govern comparteix el diagnòstic de la situació. Coincideix
en el fet que les dades sobre seguretat són preocupants, tal com ja han dit
públicament  quan  han  valorat  l’enquesta  de  victimització  i  el  darrer  Baròmetre
municipal  i  quan  s’han  reunit  amb  els  diferents  consells  de  seguretat  de  districte.
Subratlla  que  no  van  a  aquests  consells  perquè  els  felicitin,  sinó  per  sotmetre’s  al
control crític dels grups polítics i dels ciutadans.

 



CCM 1/20 Presidencia 56/87

A continuació, creu que el Govern està encarant la situació i revertint-la. Des del
començament del mandat ja han advertit que aquesta tasca no serà fàcil i que els
canvis  no  es  veuran  immediatament.  També  opina  que  aquesta  qüestió  s’està
abordant amb fermesa i prenent decisions importants, estratègiques i de feina
quotidiana.  A  més  a  més  de  l’actuació  policial,  assenyala  que  es  treballa  en  altres
àmbits,  de  manera  que  està  d’acord  amb  algunes  de  les  observacions  que  han  fet
diferents intervinents. Així, apunta que la política de seguretat s’ha d’abordar des del
punt de vista policial però també comptant amb el conjunt dels serveis municipals. En
aquest sentit, comenta que el dissabte anterior es va passejar pels barris de Ciutat
Vella i va comprovar que hi havia força presència policial, tant de la Guàrdia Urbana
com  dels  Mossos  d’Esquadra,  però  insisteix  que  l’actuació  ha  d’anar  molt  més  enllà
dels  patrullatges  que  pot  fer  la  policia  i  que  s’ha  d’intervenir  en  temes  més
estructurals.
D’altra  banda,  diu  que  tot  just  fa  sis  mesos  que  ha  començat  el  mandat  i  encara  no
s’ha  resolt  absolutament  res,  però  creu  que  la  percepció  dels  ciutadans  sobre  la
seguretat està canviant perquè veuen que el Govern municipal està actuant.
Assenyala que la seguretat s’ha d’abordar des d’un doble vessant, el fet delictiu, que
és una qüestió objectiva, i la percepció. En aquest punt, indica que cal analitzar molt
bé les dades i contextualitzar-les, no pas per obviar res, sinó per evitar una espiral de
creixement que agreugi la situació. Així, apunta que el treball de camp del darrer
Baròmetre  es  va  realitzar  dies  després  dels  aldarulls  del  mes  d’octubre,  una  situació
molt complicada a la ciutat que els ciutadans varen percebre. Entén, doncs, que la
percepció  d’inseguretat  de  vegades  té  relació  amb  la  inseguretat  difusa  provocada
per  fets  com  els  que  acaba  d’esmentar.  Afegeix  que  el  Baròmetre  indica  que  el
problema principal pels barcelonins és la inseguretat, amb un 29 % de les respostes,
però l’enquesta de serveis redueix aquesta xifra a un 17,1 %. En aquesta enquesta es
pregunta quin és el primer problema personal per als enquestats i la inseguretat
ocupa el  tercer lloc,  per darrere de l’atur i  l’habitatge. Palesa, doncs,  que cal  fer una
anàlisi  més  global  d’aquesta  qüestió.  Reitera  que  trigaran  temps  a  revertir  tant  la
situació com la percepció, i recorda que durant molt de temps el turisme va ser la
primera  preocupació  dels  ciutadans  en  el  Baròmetre  i  en  l’enquesta  de  serveis,  i  en
aquest  moment  ja  no  se’n  parla.  Espera,  doncs,  que  passi  el  mateix  respecte  de  la
seguretat. En tot cas, manifesta que les solucions reclamen calma i poc soroll, molta
transparència i comunicació.
Pel que fa a les propostes concretes que inclou la iniciativa, creu que el Govern ja va
en aquesta mateixa línia, algunes el Govern municipal ja les ha posades en marxa,
altres  estan  previstes  i  d’altres  no  les  veuen  malament,  com  ara  el  pla  director
d’equipaments  de  la  Guàrdia  Urbana.  En  aquest  sentit,  anuncia  que  a  la  sessió  del
mes  de  febrer  de  la  comissió  el  Govern  presentarà  l’ajustament  del  model  de  la
Guàrdia Urbana, perquè hi ha hagut un canvi en l’estructura de comandament del cos
i  el  nou  cap  està  preparant  els  ajustaments  que  s’han  de  menester.  També  dins  del
primer  trimestre  presentaran un informe sobre el  procés  d’integració  del  servei  112,
una  qüestió  llargament  reclamada  i  desitjada.  El  mes  d’abril  presentaran  el  pla  de
convivència. I, finalment, fruit de les negociacions que mantenen amb la Generalitat,
presentaran  el  projecte  del  nou  Centre  de  Coordinació  i  l’Oficina  Conjunta  de
Denúncies.  A  més  a  més,  es  produirà  la  convocatòria  de  250  places  d’agents  de  la
Guàrdia  Urbana,  que  se  sumaran  als  220  agents  que  s’estan  formant  en  aquest
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moment a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i  als 58 agents de la promoció
interadministrativa.
Finalment, reitera el vot favorable dels grups del Govern a la proposició perquè
comparteixen la preocupació per aquesta qüestió i algunes de les mesures concretes
que s’hi demanen i perquè creuen que només es revertirà la situació sumant aliances.
De fet, assenyala que estan treballant conjuntament amb els partits que governen a
la Generalitat i, per tant, pel que fa a les polítiques de seguretat són més aliats que
adversaris.  A  més  a  més,  tenen  el  suport  d’aquests  partits  per  aprovar  els
pressupostos municipals, els quals han de permetre fer el conjunt d’actuacions a què
s’ha  referit  anteriorment.  També  estan  treballant  junts  per  tirar  endavant  els
compromisos que varen adquirir en la darrera Junta de Seguretat i aprofita
l’avinentesa  per  anunciar  que  el  30  de  gener  hi  haurà  una  altra  reunió  d’aquest
organisme, en la qual es tractaran temes pendents com ara el pla estratègic
“Barcelona, ciutat segura”, que impulsa el Departament d’Interior amb la participació
del Govern municipal, el nou Cecor o l’Oficina de Denúncies.
En conclusió, creu que el Govern està abordant aquest període amb fermesa. Palesa
que les situacions van molt més enllà de la literalitat dels plans i afirma que la
concreció de les actuacions demostra que molts aspectes estan canviant.

El Sr. MARTÍ GALBIS agraeix els suports a la proposició, que no sap exactament quants
són però creu que seran suficients perquè s’aprovi aquesta iniciativa.

El  Sr.  SIERRA  replica  al  Sr.  Batlle  que  no  s’ha  de  confondre,  perquè  el  seu  grup
municipal  és  l’única  oposició  real  que  té  el  Govern,  que  s’ha  llançat  a  les  mans  de
l’independentisme.

El Sr. BOU puntualitza que el seu grup farà oposició quan calgui fer-la i quan no calgui
no en faran.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

6. – (M1923/503) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: Que per part del Govern municipal es procedeixi a la convocatòria
immediata de places de la unitat UREP de la Guàrdia Urbana de Barcelona fins arribar
al número operatiu que tenia la USP abans del primer nomenament de la Sra. Ada
Colau com a Alcaldessa.

El  Sr.  SIERRA  exposa  que  durant  el  mandat  anterior,  a  causa  de  les  pressions  d’un
grup municipal que en aquest moment no té representació en el consistori,
l’alcaldessa  Colau  va  assumir  el  compromís  de  suprimir  la  unitat  d’antiavalots  de  la
Guàrdia Urbana, la qual en aquest moment no existeix. En aquest cas el que es va fer
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va ser canviar el nom de la unitat per URPE i posteriorment UREP, Unitat de Reforç
Policial, per reforçar altres unitats del cos, i els seus agents bàsicament fan les
mateixes  funcions  que  feien,  amb  alguna  d’afegida.  Comenta  que,  a  causa  de  la
guerra  declarada  per  l’alcaldessa  Colau  a  aquesta  unitat,  no  solament  els  varen
canviar l’uniforme i ara en duen un d’igual al de la resta d’agents del cos, sinó que la
conseqüència  més  greu  és  que  s’han  eliminat  les  promocions  i,  per  tant,  les  noves
incorporacions a la Guàrdia Urbana. Aprofitant que per fi la seguretat de Barcelona és
en  mans  d’una  persona  responsable,  espera  que  els  grups  del  Govern  votin
favorablement a la proposició.
A continuació, suggereix al Sr. Batlle que passegi per Barcelona els caps de setmana.
Comenta que els dies laborables la Guàrdia Urbana disposa de la Unitat Nocturna 1,
que  té  mitjans  limitats,  tal  com  reconeix  el  mateix  tinent  d’alcaldia.  Per  tant,
considera que l’única solució a aquesta situació és aprovar la proposició que presenta
el Grup de Cs o, en cas contrari, prendre una mesura similar, malgrat que després el
Govern  se  n’atribueixi  els  mèrits.  Afirma que  l’atribució  dels  mèrits  al  seu  grup  no  li
preocupa i el que volen és resoldre el problema, i el problema consisteix en una
manca de personal molt greu a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Afegeix que la manca
d’efectius  de  la  UREP  provoca  que  s’hagi  de  fer  el  mateix  que  es  feia  en  guerres
antigues, quan els tancs eren simulats o s’utilitzaven soldats de palla, de manera que
les  furgonetes  d’aquesta  unitat  circulen  sense  agents.  Així,  doncs,  quan  els  agents
d’una unitat nocturna necessiten suport ja saben que no hi poden comptar.
En conclusió, la proposició reclama que es facin les convocatòries internes
necessàries  per  dotar  les  places  d’una unitat  que el  seu grup entén que és  essencial
per a la seguretat de Barcelona, perquè fa una tasca de suport important als altres
agents  de  la  Guàrdia  Urbana.  Tal  com  s’ha  apuntat  en  el  debat  d’un  punt  anterior,
manifesta  que  aquesta  no  és  una  qüestió  de  dretes  ni  d’esquerres,  ni  tan  sols  de
recursos, sinó de places que no estan cobertes i, per tant, una necessitat vital perquè
el funcionament de la Guàrdia Urbana sigui òptim.

El  Sr.  CORONAS  anuncia  el  vot  contrari  del  Grup  d’ERC  a  la  proposició,  però  no  pas
perquè  estiguin  en  contra  d’aquesta  unitat,  de  les  funcions  que  li  atribueix  el  pla
director o que tingui la dimensió adequada per realitzar les seves funcions, com ara
emergències, reforç a la proximitat o temes mediambientals. Aquestes, afegeix, són
les  funcions  que  li  corresponen  i  no  pas  la  tasca  d’antiavalots,  per  a  la  qual  ja  hi  ha
altres cossos de seguretat. Tanmateix, indica que no es fa cap favor als membres
d’aquesta  unitat,  anteriorment  anomenada  USP  i  ara  UREP,  posant-los  al  damunt  el
focus mediàtic, com tampoc va ser positiu que la Sra. Colau prometés durant la
campanya electoral que suprimiria aquesta unitat quan ignorava completament
quines eren les seves funcions. Considera que tampoc no se li fa cap favor amb la
presentació  d’aquesta  proposició,  que  amb  un  corporativisme  molt  marcat  exigeix
que es dignifiqui.
A  continuació,  opina  que  la  Guàrdia  Urbana  ha  de  tenir  una  unitat  d’aquestes
característiques.  Així,  comenta  que  durant  l’atemptat  del  mes  d’agost  de  2017  a  la
Rambla es va constatar que la primera policia a intervenir va ser precisament la
Guàrdia Urbana, perquè aquesta és una qüestió de proximitat i de recursos. Per tant,
considera que la policia local de Barcelona ha de tenir un cos amb una certa
especialització, però seria un error generar corporativisme en aquesta unitat i donar-li
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una entitat diferent de la que defineix el pla director.
Finalment,  voldria  que  el  tinent  d’alcaldia  asseguri  que  el  Pla  director  de  la  Guàrdia
Urbana  s’aplicarà,  que  la  UREP  tindrà  la  dimensió  adequada  i  que  farà  les  funcions
que  li  pertoquen,  que  són  especialitzades  però  no  pas  d’antiavalots.  Critica,  doncs,
que el grup proposant insisteixi en aquesta mena de corporativisme i suggereix al Sr.
Sierra que parli amb altres agents de la Guàrdia Urbana perquè té la sensació que
només parla amb un i és positiu adonar-se que hi ha opinions diferents.

El Sr. MARTÍ GALBIS exposa que el Grup de JxCat vol ser coherent amb allò que han
opinat,  plantejat  i  defensat  durant  l’anterior  mandat  i  també  en  l’actual  en  relació
amb el debat obert sobre què cal fer amb la USP. Puntualitza que es continuarà
referint a la unitat amb aquest nom perquè fins i  tot és la denominació que s’utilitza
en les comunicacions internes del Cos de la Guàrdia Urbana. El seu grup sempre ha
estat a favor de l’existència d’aquesta unitat i de les funcions que tenia fins que es va
aprovar  el  decret  que  les  canviava,  en  el  mandat  anterior.  D’altra  banda,  entén  que
aquesta unitat ha de tenir el nombre d’agents necessari perquè sigui operativa, però
també cal modernitzar-la per tal que pugui respondre a les necessitats que van
sorgint  a  la  ciutat  i  a  la  societat  en general.  Subratlla  que no es pot  prescindir  d’una
unitat tan important com aquesta, més enllà del canvi de nom, aspecte que no
qüestiona,  com  tampoc  altres  qüestions  internes.  Entén  que  es  tracta  d’una  unitat
especialitzada, que ha donat un gran servei a la ciutat, a la Guàrdia Urbana i al mateix
ajuntament. Així, recorda que entre les seves funcions hi ha la protecció dels càrrecs
electes, dels treballadors municipals i  del patrimoni de l’ajuntament. Per tant, palesa
que hi ha moltes funcions que aquesta unitat ha de continuar exercint.
D’altra  banda,  reconeix  que el  canvi  de nom i  la  manca d’interès  del  Govern han fet
que  la  USP  hagi  anat  reduint  la  capacitat  operativa  i  el  nombre  d’agents  que  la
componen, de manera que en aquest moment no pot complir les funcions que
inicialment estava previst que exercís.
En conclusió, expressa el suport del seu grup a la USP i a la modernització i
actualització tant de la formació dels agents com dels recursos materials. Quan el
Govern expliqui com creu que ha de ser aquesta unitat en el futur, en el marc del Pla
director de la Guàrdia Urbana, el seu grup acabarà de definir la posició sobre aquesta
qüestió. En tot cas, reitera que volen ser coherents amb allò que han dit sempre.
Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.

El Sr. BOU recorda que durant la campanya electoral va expressar el suport del Grup
del PP a la USP davant de 200 o 300 agents i va reclamar que aquesta unitat creixés,
perquè creu que hauria de tenir al voltant de 400 efectius. Admet que els Mossos
d’Esquadra  ja  tenen  unitats  antiavalots,  però  apunta  que  davant  de  situacions
compromeses haurien de poder rebre el suport de la Guàrdia Urbana. Considera que
aquesta qüestió no hauria d’esverar ningú perquè es tracta de l’ordre, i l’ordre només
aporta tranquil·litat i creixement a Barcelona.
D’altra banda, entén que els agents de la USP han de tenir una preparació específica i
especialitzada, i han de disposar de vehicles propis de la unitat, amb una imatge
determinada que caracteritzi Barcelona, per fer evident que la ciutat té una policia
molt humana, que sap fer tot el que cal per ajudar la gent, especialment la que més
ho necessita, però que també deixi clar que a Barcelona no es pot fer qualsevol cosa.
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En aquest sentit, comenta que quan el Sr. Batlle ho va decidir el problema dels
manters es va resoldre, però ell mateix havia vist imatges de la Guàrdia Urbana
pugnant amb aquests venedors que no eren gens positives. Entén que Barcelona ha
de donar una imatge de ciutat  sòlida,  capaç i  segura,  i  considera que l’única manera
d’aconseguir-ho és disposar d’aquesta unitat de suport, que actuï quan sigui necessari
i  en situacions molt puntuals. Com a exemple, esmenta problemes que s’han produït
a Ciutat Vella i sovint una, dues o tres patrulles de la Guàrdia Urbana no els han pogut
resoldre,  quan  el  que  hauria  calgut  fer  és  enviar-hi  una  unitat  d’aquestes
característiques, formada per cinc vehicles i un centenar d’agents, i s’hauria acabat el
problema.  Anomena  aquest  tipus  d’actuació  defensa  passiva  i  creu  que  en  aquestes
situacions  els  agents  ni  tan  sols  haurien  d’utilitzar  les  defenses  perquè  la  sola
presència ja seria dissuasiva. Subratlla que aquests agents són guàrdies urbans com
els altres però amb una formació i una mentalització específiques. Comenta que ha
parlat  amb  alguns  dels  membres  d’aquesta  unitat  i  ha  constatat  que  tenen  ganes
d’actuar, però es queixen que no tenen mitjans.
Finalment,  culpa  l’alcaldessa  Colau  de  la  situació  de  la  USP  perquè  li  ha  pres
competències i li ha canviat les sigles, entre altres modificacions. En tot cas, replica al
Sr. Coronas que no ha parlat solament amb un agent, sinó amb molts.

El Sr. VALLS assenyala que han passat moltes coses des del primer nomenament de la
Sra. Colau com a alcaldessa, el mes de juny de 2015. Entre altres, apunta que la
inseguretat ha crescut i ha passat a ser la primera preocupació per als barcelonins.
Lamenta que el Govern negués aquesta circumstància durant molt de temps, tot i que
celebra que darrerament ha fet un canvi de discurs i de manera d’actuar. Afegeix que
recentment la ciutat ha patit altres formes de violència, com la reacció de
l’independentisme  radical  contra  la  sentència  del  procés  o  la  proliferació  de
narcopisos, que sempre representen una amenaça i un perill. També considera que el
transport públic no té el nivell de seguretat adequat.
A continuació, espera que el Govern defineixi quina ha de ser la doctrina de la
Guàrdia Urbana, la relació que ha de tenir amb els altres cossos de seguretat i les
competències que se li volen assignar, a més a més de tenir en compte allò que
estableix la llei. Opina que aquest és un debat fonamental, com han pogut comprovar
en els episodis violents que es varen produir durant la darrera tardor i amb l’actuació
dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional en aquella ocasió.
Pel que fa a la proposició, indica que caldria valorar quin hauria de ser el nombre
adequat d’efectius de la UREP, en l’actualitat i amb perspectiva de futur, en funció de
les tasques que té assignades. Per aquesta raó, el Grup de Barcelona pel Canvi no pot
votar  a  favor  d’una  proposta  que  no  saben  si  és  l’adequada,  malgrat  que  entén  la
iniciativa. Insisteix que primer cal conèixer quina és la doctrina del cos. Tot i així,
tothom coincideix que la dotació de la Guàrdia Urbana no és suficient, però els consta
que s’està treballant per resoldre aquesta situació.
Per aquests motius, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt.

El Sr. BATLLE intervé com a portaveu dels grups del Govern. En primer lloc, anuncia el
vot contrari d’aquests grups a la proposició. Agraeix les mostres de suport i agraïment
dels diferents grups cap a la UREP. Comenta que ell mateix els ha agraït la tasca que
fan, tant en general com també pel que fa a actuacions concretes.
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A continuació,  apunta  que  la  dimensió  d’una  unitat  de  la  Guàrdia  Urbana  no  és  mai
un tema aïllat i, per tant, no es pot definir sense tenir en compte el funcionament i
l’activitat de tota l’organització, i les funcions que han de desenvolupar cadascuna de
les unitats. Està d’acord amb les manifestacions dels Srs. Coronas i Martí Galbis, en el
sentit que no es fa cap favor a aquesta unitat amb intervencions com les que ha fet el
ponent de la proposició, perquè la UREP té tant de reconeixement o més que
qualssevol de les altres unitats del cos, i en destaca el caràcter singular i especialitzat
que té en el conjunt de l’organització.
Tot seguit, reitera que hi ha un nou intendent major de la Guàrdia Urbana i
actualment estan treballant plegats en un nou model de gestió del personal. També
anuncia que properament es faran canvis en el model de coordinació i es presentaran
diferents  mesures  durant  aquest  trimestre.  A  més  a  més,  repeteix  que  l’intendent
major Velázquez està dissenyant la previsió estratègica de recursos per als propers
anys.  Assenyala  que l’augment  de les  dotacions  de la  Guàrdia  Urbana permetran fer
una redistribució dels efectius. Tanmateix, subratlla que en aquest moment la
principal preocupació que té és dimensionar correctament les unitats nocturnes
perquè els dèficits de personal a la nit són importants.
En conclusió, tot i que el Govern està d’acord que s’ha de reforçar la UREP, no poden
votar a favor de la proposició perquè entenen que la dimensió de les unitats de la
Guàrdia Urbana ha de ser el resultat de les mesures que ha anunciat.
D’altra  banda,  puntualitza  que  la  Guàrdia  Urbana  té  unes  responsabilitats  molt  ben
definides pel que fa al compliment de les ordenances, i la regulació i gestió de l’espai
públic.  També fa funcions de policia judicial  en l’àmbit de la seguretat viària,  un dels
temes  que  no  s’haurien  d’oblidar  mai  perquè  els  accidents  de  trànsit  causen  danys
greus als ciutadans. Finalment, té encomanat el suport a les actuacions de la resta de
forces de seguretat, en primer lloc als Mossos d’Esquadra, que són la policia ordinària
i integral en el territori català, especialment pel que fa als delictes de baixa intensitat,
a la multireincidència i en les zones més sensibles de la ciutat, com ara Ciutat Vella.
Per acabar, indica que esquemàticament aquest és el model policial de Barcelona i
apunta que aquests aspectes no afecten solament una unitat de la Guàrdia Urbana,
sinó  que  han  d’impregnar  transversalment  el  conjunt  de  l’actuació  del  cos.  A  més  a
més,  subratlla  que  durant  els  mandats  anterior  i  actual  s’han  reforçat  les  unitats  de
proximitat, que tenen un gran reconeixement dels ciutadans, i el Govern continuarà
treballant en aquest model durant el proper període.

El Sr. SIERRA lamenta profundament el sectarisme i les acusacions de corporativisme
que li han formulat, de les quals discrepa completament. Remarca que el tinent
d’alcaldia  mateix  ha  reconegut  les  mancances  de  personal  que  tenen  les  unitats
nocturnes i que cal redimensionar-les. Per tant, considera que la proposició que
presenta el seu grup és de sentit comú i reclama que els altres grups no siguin
corporativistes. Afegeix que actualment el Cos de la Guàrdia Urbana disposa de
menys agents que els que recull el pla director per poder desenvolupar les funcions
que té assignades.
Seguidament, replica al Sr. Valls que la dimensió adequada de la UREP hauria de ser la
que tenia l’antiga USP abans que la Sra. Colau fos nomenada alcaldessa de la ciutat, i
en aquest moment el conjunt de la Guàrdia Urbana disposa de menys efectius.
A continuació, puntualitza que aquesta és una proposta de mínims i acceptaria que
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les places convocades fossin algunes menys o algunes més que les que reclamen,
però exigeix que el Govern faci aquesta reestructuració i que incrementi el nombre
d’agents  de  la  USP  de  manera  immediata.  Afirma  que  aquesta  demanda  no  és
sectària ni corporativista. Replica al Sr. Coronas que aquesta unitat també fa funcions
d’antidisturbis,  de  manera  que  li  atribueix  la  mateixa  ignorància  que  demostra
l’alcaldessa perquè la  Carta municipal  mateixa estableix  que la  defensa dels  edificis  i
dels membres del consistori és competència exclusiva de la Guàrdia Urbana. Per
poder dur a terme aquesta funció,  entén que hi  ha d’haver una unitat  que tingui  els
mitjans i la formació suficient, i aquesta unitat és la USP.

El Sr. CORONAS creu que les discrepàncies sobre la funció d’antiavalots de la Guàrdia
Urbana  no  és  una  qüestió  d’ignorància,  perquè  coneix  la  Carta  municipal  i  el  pla
director, i aquesta funció no està recollida en cap d’aquests documents. Opina que el
Sr. Sierra en fa una interpretació interessada perquè potser li agradaria que la policia
local  fes  d’antiavalots,  però  insisteix  que  aquesta  no  és  la  seva  funció.  Una  altra
qüestió, afegeix, és que s’hagi d’utilitzar una certa força per defensar una instal·lació
municipal, però reitera que la Guàrdia Urbana no té ni ha tingut mai la funció
d’antiavalots, ni l’ha de tenir en el futur.

El Sr. BATLLE recorda que en el debat del punt anterior ja han anunciat les mesures
que s’han dut a terme i  les que pensen impulsar els mesos propers.  Per tant,  reitera
que es donarà suport a totes les unitats de la Guàrdia Urbana i que es reforçaran
aquelles que ho hagin de menester, però amb una visió integral del conjunt del cos i
no d’una manera tan específica i segmentada com es proposa en aquesta iniciativa.

El Sr. SIERRA replica al Sr. Coronas que la Guàrdia Urbana sí que té la funció
d’antiavalots  i  l’han  exercida.  Recorda  que  en  una  de  les  darreres  visites  del  rei  a
Barcelona  es  va  produir  un  problema  de  seguretat  i  els  Mossos  d’Esquadra  varen
demanar la intervenció de la Guàrdia Urbana. També va actuar en aquest sentit
recentment en el desallotjament de la plaça de la Universitat.

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/488) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció insta el Govern municipal a impulsar accions estratègiques de Seguretat
viària per al compliment de la normativa vigent sobre la regulació de vehicles de
mobilitat personal (VMP) així com la seva ampliació i incorporació al Pla Local de
Seguretat Viària 2019-2022, presentat el passat mes de novembre.

El Sr. BOU exposa que cada vegada hi ha més gent que utilitza vehicles de mobilitat
personal, com patinets elèctrics, monocicles, hoverboards i segways, i en destaca que
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són econòmics, lleugers i respectuosos amb el medi ambient. Segons dades de la
Fiscalia  de  Seguretat  Viària,  l’any  2018  hi  va  haver  273  accidents  amb  implicació  de
vehicles de mobilitat personal, en els quals es varen registrar cinc víctimes mortals, i
es preveu que en el futur aquestes xifres augmentin. Segons altres estudis sobre
sinistres amb implicació de patinets, en el 42 % dels casos es produeixen lesions al
cap sense fractura i en el 41,7 % amb fractures.
Davant  d’aquesta  situació,  recorda  que  l’ajuntament  va  aprovar  una  ordenança
innovadora mentre s’espera que aparegui  una norma estatal.  Posteriorment,  el  4  de
novembre de 2019, la Direcció General de Trànsit va publicar una nova instrucció
transitòria per als VMP, mentre se n’enllesteix la regulació formal.
A  continuació,  assenyala  que  el  Sistema  d’Emergències  Mèdiques  de  Barcelona,  que
atén totes les urgències sanitàries que es produeixen a la via pública, ha detectat als
carrers un increment dels accidents de trànsit amb ferits protagonitzats per aquests
vehicles.  La  Guàrdia  Urbana  l’any  2019  va  denunciar  un  total  de  1.868  usuaris  per
infraccions  de  l’ordenança  municipal.  Comenta  que  potser  molts  dels  regidors
presents  també  han  hagut  d’esquivar  al  carrer  o  a  la  vorera  un  usuari  de  patinet
elèctric  o  han  hagut  de  frenar  el  cotxe  o  la  moto  amb  habilitat  davant  de  l’aparició
sobtada d’un MVP.
En aquest context, el Grup del PP considera que hi ha tres aspectes clau en els quals
s’hauria d’intervenir:  la  identificació,  el  registre i  el  compliment de la norma. A tal  fi,
indica que s’han d’impulsar accions estratègiques com ara adaptar la normativa sobre
les limitacions als desplaçaments a la via pública i donar sempre prioritat als vianants,
ús del casc en tots els tipus de vehicles, independentment que facin activitat
econòmica o de lleure, aliances per a la divulgació de la normativa i informació
d’interès  des  del  moment  de  la  compra  del  vehicle,  enfortiment  del  sistema
d’identificació i registre, i finalment la incorporació d’aquestes mesures en el Pla local
de seguretat viària 2019-2022, aprovat el proppassat mes de novembre.
En definitiva, subratlla que aquesta proposició tracta sobre convivència i prevenció, i
pretén  que  la  ciutat  de  Barcelona  se  situï  a  l’avantguarda  pel  que  fa  a  la  prevenció
d’accidents amb aquest tipus de vehicles.

El  Sr.  ZAÑARTU  acull  favorablement  aquesta  iniciativa  atès  que  l’ús  de  vehicles  de
mobilitat personal continua creixent, i assenyala que cal tenir en compte també la
regulació recent que ha publicat la DGT, la regulació que es preveu aprovar més
endavant i totes les mesures incloses dins del Pla local de seguretat viària, al qual el
Grup d’ERC ha  presentat  al·legacions  en  aquesta  línia.  Tanmateix,  creu  que  hi  ha  un
problema  de  perspectiva  perquè,  si  bé  reconeix  que  hi  ha  un  factor  d’incivisme  i
d’incompliment  de  la  normativa  de  la  DGT  –comenta  que  dies  enrere  un  d’aquests
vehicles va estar a punt d’atropellar-lo en sortir de casa–, apunta que també hi ha un
problema d’adequació de la  infraestructura viària,  especialment pel  que fa als  carrils
bici. Així, indica que a la xarxa de carrils bici hi ha molts punts negres i molts usuaris
opten per circular per la vorera per augmentar la seva seguretat, de manera que
redueixen la seguretat per als vianants. Per tant, han de ser conscients que no es
tracta solament de fer complir l’ordenança, sinó també d’adequar la infraestructura a
les necessitats, tenint en compte que després de Nadal els usuaris d’aquests vehicles
deuen haver augmentat considerablement i que el problema ha crescut.
D’altra  banda,  recorda  que  el  seu  grup  va  presentar  una  proposició  a  la  Comissió
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d’Urbanisme  al  començament  del  mandat  que  contemplava  no  solament  l’ús  dels
MVP, sinó també l’aparcament, i constata que no tenen informació actualitzada sobre
el procés de licitació de sharing, activitat que pot suposar un increment força
important del nombre d’usuaris.
Conclou que el seu grup és favorable a tota mesura per augmentar el coneixement de
la normativa, el seu compliment i les sancions si és necessari, però insisteix que no es
pot oblidar el problema que hi ha amb les infraestructures.

El  Sr.  MARTÍ  GALBIS  exposa  que  el  Grup  de  JxCat  en  principi  està  d’acord  amb  les
mesures que es proposen en aquesta iniciativa, si bé volen escoltar els arguments que
despleguin  els  diferents  grups  municipals.  Opina  que  l’interès  i  la  preocupació  sobre
aquesta qüestió són compartits per tots els grups i de sentit comú. Remarca que hi ha
una  accidentalitat  alta  a  causa  de  l’ús  d’aquests  vehicles  i  que  les  enquestes  i  les
dades oficials no sempre la recullen. Entén, doncs, que hi ha un problema ocult que fa
que aquest fenomen encara sigui més preocupant.
D’altra banda, apunta que el seu grup ha estudiat el Pla Local de Seguretat Viària i hi
ha presentat bastantes al·legacions. Considera que han fet una feina molt ben feta
per  enriquir-lo,  tot  i  que  es  partia  d’una  bona  base,  i  comenta  que  algunes  de  les
al·legacions fan referència a les qüestions que planteja aquesta proposició. El seu
grup entén que, amb aquest pla o sense, amb l’ordenança o sense, la qüestió bàsica
és  l’exercici  de  l’autoritat  dels  cossos  policials  en  general,  però  especialment  de  la
Guàrdia  Urbana,  que  és  qui  té  l’obligació  de  fer  complir  les  ordenances  municipals.
Per  tant,  celebra  que  s’aprovin  les  regulacions  necessàries,  però  subratlla  la
importància que els agents de la Guàrdia Urbana exerceixin aquesta autoritat, però
no pas per un excés de zel ni per cap altre objectiu que no sigui el principal, que és
garantir la seguretat i la convivència a la ciutat, especialment dels vianants. En aquest
sentit, recorda que tothom està d’acord a considerar que en l’àmbit de la mobilitat els
vianants han de ser el bé superior a protegir.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Cs a la proposició, entre altres
raons perquè l’al·legació número 3 que han presentat al Pla Local de Seguretat Viària
recull textualment la incorporació de la instrucció transitòria de la DGT de 4 de
desembre,  i  l’al·legació  número  36  reclama  que  s’estudiï  la  possibilitat  que  els  VMP
tinguin matrícula, assegurança obligatòria i que s’estableixi l’obligatorietat de l’ús del
casc. Assenyala que aquests vehicles agafen velocitats importants i, per tant, s’han de
regular perquè representen un perill per als usuaris i també per als vianants i la resta
de conductors.
En conclusió, el seu grup comparteix l’esperit del Pla Local de Seguretat Viària, espera
que  el  Govern  aprovi  les  al·legacions  que  hi  han  presentat  i  també  està  d’acord  en
l’essència de la proposició i en l’exposició que n’ha fet el portaveu del grup proposant.

El  Sr.  VALLS  exposa  que es  troben en una etapa gairebé inicial  pel  que fa  a  l’ús  dels
VMP, que és quan es creen els hàbits i es poden adquirir mals costums. Considera,
doncs,  que  en  aquest  moment  s’ha  d’anar  molt  amb  compte  perquè  més  tard  serà
molt més difícil reconduir els mals hàbits. Així, doncs, indica que tota mesura
adreçada a reforçar el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat és
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positiva, especialment a l’espai públic en el qual l’ajuntament és competent.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi,
precisament perquè contribueix a la convivència ciutadana en l’àmbit  de la mobilitat
individual.

El Sr. BATLLE intervé com a portaveu dels grups del Govern. Anuncia el vot favorable
dels grups de Barcelona en Comú i del PSC a la proposició. Assegura que aquest és un
dels temes que preocupen a tots els membres del consistori i també als ciutadans,
com han constatat en les trobades que han fet en els consells de seguretat dels
districtes i dels barris.
A continuació, exposa que fa alguns anys aquesta realitat era anecdòtica però
constata que en aquest moment el fenomen ja està arrelat i no desapareixerà.
Aquesta és, doncs, una de les qüestions que els haurà de preocupar de cara al futur
en  l’àmbit  de  la  via  pública.  En  aquest  sentit,  assenyala  que  s’hauran  de  fer  complir
les ordenances i els codis de circulació i penal per no malmetre la convivència i per
garantir la seguretat dels usuaris i dels vianants. Per fer evident la magnitud dels
canvis que s’han produït durant els darrers anys, apunta que fins l’any 2018 no hi va
haver cap MVP implicat en accidents de trànsit, l’any 2019 n’hi va haver 140, 128 de
vehicles amb motor i 12 sense motor, i dels 128 primers n’hi va haver dos de mortals.
Per  aquestes  raons,  està  d’acord  que  cal  fer  una  campanya  informativa  i  regular  la
identificació  d’aquests  vehicles,  l’assegurança  i  la  protecció  d’usuaris  i  vianants.  Una
altra  qüestió  que  s’ha  de  plantejar,  afegeix,  és  la  limitació  d’edat  perquè  no  hi  pot
haver infants de nou o deu anys passejant amb patinets elèctrics per la ciutat, tal com
passa  actualment.  També  hauran  de  fixar  l’espai  viari  per  on  poden  circular  aquests
vehicles  i  per  on  no  ho  poden  fer.  Finalment,  també  s’haurà  d’establir  el  règim
sancionador que haurà d’aplicar la Guàrdia Urbana.
En conclusió, manifesta que la mobilitat a la ciutat ha de ser ordenada, sostenible i
segura,  i  aquest  és  l’objectiu  de  l’àrea  de  Prevenció  i  Seguretat,  però  també  de  la
Regidoria de Mobilitat, sota la responsabilitat de la regidora Rosa Alarcón.
D’altra  banda,  li  sembla  bé  que  alguns  grups  considerin  que  les  mesures  per  fer
complir  l’ordenança  que  contempla  el  nou  Pla  local  de  Seguretat  Viària  són
insuficients i que el vulguin enriquir amb altres aportacions. Subratlla que el pla conté
dues  mesures  per  fer  complir  l’ordenança.  En  primer  lloc,  una  campanya  de
conscienciació  entre  els  usuaris  de  bicicletes  i  VMP  amb  l’objectiu,  tal  com  diu  la
mesura 3.11, de conscienciar sobre el perill que significa no complir les normes de
circulació.  També  es  contemplen  campanyes  per  augmentar  l’ús  del  casc,  llums  i
elements reflectants, i per informar sobre el nombre de passatgers que poden anar
en cada tipus de vehicle. En segon lloc, esmenta la mesura 3.12, que consisteix en un
pla per difondre de forma clara les ordenances municipals i informar la població sobre
les normes de circulació que han de regular la mobilitat a la ciutat. Així, doncs, davant
del desconeixement que hi ha sobre les normes bàsiques, es proposa un pla per
arribar a acords amb les botigues i amb els distribuïdors perquè informin sobre la
normativa aplicable en el moment de la compra d’aquests vehicles.
Seguidament,  comenta  que  durant  el  període  d’exposició  d’aquest  pla  s’han  rebut
al·legacions i properament el discutiran en el Pacte per la Mobilitat i en els consells de
seguretat dels districtes per recollir més aportacions i suggeriments, abans de
procedir  a  l’aprovació  definitiva,  que  preveu  que  es  faci  en  el  Plenari  del  mes  de
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febrer o març. Afegeix que, un cop aprovat el pla, no restarà tancat a les noves
propostes  i  innovacions  que  apareguin,  que  s’hi  podran  anar  incorporant.  Dit  això,
comenta que el grup proposant encara no ha presentat al·legacions al Pla Local de
Seguretat Viària amb propostes concretes i per tant el convida a incloure aquestes
qüestions en les propostes que facin per a la millora d’aquest pla.
Per  acabar,  reitera  que  el  Govern  assumeix  aquesta  proposició  amb  l’esperit  de  fer
complir  la  normativa,  la  voluntat  d’ordenar  aquesta  nova  forma  de  mobilitat,  de
garantir la convivència a l’espai públic i evitar accidents.

El Sr. BOU afirma que en aquest moment la circulació dels VMP a la via pública dona
una  imatge  de  desordre.  Davant  del  creixement  d’aquest  fenomen,  el  seu  grup  va
decidir  presentar  aquesta  proposta  perquè  ja  s’han  produït  incidents  i  l’ajuntament
ha d’intentar gestionar aquesta qüestió.  Celebra,  doncs,  que el  Govern, i  el  Sr.  Batlle
personalment, abordi aquest tema seriosament. Diu que desconeixia que el seu grup
no hagués presentat al·legacions al Pla Local de Seguretat Viària, però assegura que
en faran perquè tenen la voluntat de contribuir a millorar-lo.
Per acabar, agraeix a tots els grups el suport a la proposició.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

8. – (M1923/494) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i  Prevenció  insta  el  Govern  municipal  a  establir  les  bases d’una  nova  etapa  de
relacions  institucionals  amb  el  Govern  d’Espanya,  entre  l’Ajuntament  de  Barcelona  i
l’Administració  Central.  Aquestes  relacions  haurien  d’estar  guiades  per  l’objectiu  de
fer  de  Barcelona  la  cocapital  d’Espanya,  construint  un  projecte  de  colideratge  de  la
ciutat a l’Estat, amb els recursos i projectes necessaris per assolir aquesta condició. En
conseqüència,  la  nova  etapa  de  relacions  hauria  d’estar  presidida  pels  principis  de
lleialtat institucional, confiança i responsabilitat; hauria de perseguir exclusivament el
benefici a Barcelona i els barcelonins, amb la premissa de que el que és bo per a
Barcelona  és  bo  per  a  Espanya  i  per  a  Catalunya;  i  s’hauria  de  gestionar  per  part  de
l’Ajuntament  de  manera  sistemàtica,  rigorosa  i  exigent.  En  aquest  sentit,  la  fórmula
d’una  comissió  mixta  permanent  Govern-Ajuntament  podria  ser  un  bon  instrument.
L’agenda  a  treballar  hauria  de  reservar  un  lloc  destacat  per  a  les  polítiques  de
seguretat, habitatge, emergència climàtica, infraestructures, promoció econòmica i
cultura. Finalment, considerant que la transparència pot contribuir decisivament a la
normalització  de  les  relacions  i  a  reforçar  la  posició  de  l’Ajuntament  amb  el  suport
dels grups municipals, la Comissió insta el Govern municipal a presentar un informe
trimestral sobre l'evolució d'aquesta agenda.

El  Sr.  VALLS  exposa  que,  després  d’un  llarg  període  marcat  per  la  inestabilitat,  la
interinitat dels governs d’Espanya i diverses eleccions generals, finalment a Madrid ha
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pres possessió un nou Govern, presidit pel Sr. Pedro Sánchez. Es pensi el que es pensi
sobre aquest Govern, considera que és legítim i que ara ha de començar a treballar.
Indica que l’inici  del  mandat és el  moment perquè el  Govern municipal  estableixi  les
bases per a una nova etapa en les relacions institucionals, concretament amb
l'Administració central  de l’Estat,  i  constata que tant l’alcaldessa Colau com el  tinent
d’alcaldia Batlle han fet declaracions en aquest sentit.
En  el  context  d’aquesta  nova  etapa  en  l’àmbit  nacional,  el  Grup  de  Barcelona  pel
Canvi  opina  que  l’aprovació  de  la  proposició  que  presenten  pot  donar  un  impuls
positiu  a  la  posició  de  la  ciutat  de  Barcelona  dintre  de  l’Estat  espanyol.  Així,  doncs,
proposa que el Govern municipal estableixi les bases per a una nova etapa en les
relacions institucionals amb el Govern d’Espanya, tal com ha comentat anteriorment,
guiades  per  l’objectiu  del  colideratge  de  Barcelona  a  l’Estat,  amb  els  recursos  i  els
projectes necessaris per assolir-lo. Per tant, opina que aquesta nova etapa de
relacions  hauria  d’estar  presidida  pels  principis  de  lleialtat  institucional,  confiança  i
responsabilitat, i hauria de perseguir el benefici de Barcelona i dels barcelonins, tal
com han comentat en el debat d’un punt anterior sobre l’acció internacional, amb la
premissa que allò que és bo per a Barcelona és bo per a Catalunya i per a Espanya.
L’ajuntament,  doncs,  hauria  de  gestionar  aquesta  actuació  de  manera  sistemàtica,
rigorosa i eficient.
Per  assolir  aquest  objectiu,  el  seu  grup  proposa  que  s’activi  la  Comissió  de
Col·laboració  Interadministrativa,  que  no  es  reuneix  des  de  l’any  2011  i  que  està
prevista a la Carta Municipal de Barcelona. Afegeix que l’agenda de treball  hauria de
reservar un lloc destacat per a les polítiques de seguretat, habitatge, emergència
climàtica  –on  hi  ha  sintonia  entre  els  governs  de  la  ciutat  i  de  l’Estat,  tal  com  s’ha
pogut comprovar els darrers dies–, infraestructures, promoció econòmica i cultura.
Finalment, considerant que la transparència pot contribuir decisivament a la
normalització  de  les  relacions  i  a  reforçar  la  posició  de  l’Ajuntament  de  Barcelona
amb el suport dels grups municipals, demana que la comissió insti el Govern
municipal a presentar un informe cada vegada que es reuneixi aquesta comissió.

La  Sra.  ALAMANY  indica  que  les  obres  de  l’estació  de  la  Sagrera  varen  començar  fa
més de deu anys, encara no tenen data de finalització i han tingut fins aquest
moment un cost sis vegades superior al previst inicialment. La reforma de l’estació de
Sants, que és la que acull més passatgers i trens de tot Catalunya, que es va presentar
amb  ostentació  l’any  2005,  en  aquest  moment  és  en  un  calaix.  Les  inversions
necessàries a la xarxa de rodalies no arriben, mentre que cada dia es produeixen
problemes, deficiències i incidències greus a causa de l’estat en què es troba aquesta
xarxa de tren de rodalies. Encara no s’han revertit les retallades en el finançament del
transport públic de l’àrea metropolitana, que s’han aplicat des de l’any 2010. També
s’han d’abordar canvis en la Llei d’estrangeria, que condemna una part important dels
ciutadans  de  Barcelona  a  la  marginalitat.  No  s’ha  derogat  la  LRSAL,  que  ofega  les
finances dels ajuntaments i no permet realitzar les inversions necessàries per millorar
en personal, infraestructures i plans locals als municipis. Apunta que tots aquests són
exemples dels incompliments reiterats del Govern de l’Estat espanyol amb la ciutat de
Barcelona.
En aquest context, apunta que el primer que ha de fer el Govern de l’Estat és complir
amb els seus compromisos amb la ciutat de Barcelona i posar fi als retards constants
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en les inversions promeses i compromeses. Així, doncs, entén que comportar-se de
forma lleial no es fa dient-ho, sinó fent-ho, i per tant assumint els compromisos
adquirits i dotant la ciutat de les inversions que els veïns necessiten. De la mateixa
manera, assenyala que per comportar-se de manera responsable implica acabar les
obres en els terminis fixats i no mantenir una zona tan important com la Sagrera amb
una ferida oberta durant més de deu anys.
Tot seguit, entén que el grup proposant demani al Govern municipal, que no s’hauria
format sense el suport del Grup de Barcelona pel Canvi, que faci la feina que ha de
fer, però també reclama que quan es parli de responsabilitat de les institucions
s’exigeixi a l’Estat espanyol que faci les inversions i  que compleixi allò en què s’havia
compromès amb la ciutat de Barcelona. Suggereix al Sr. Valls que digui al Sr. Casado,
perquè  per  les  notícies  que  han  sentit  sembla  que  s’han  de  veure,  que  està  molt
preocupat per la situació de Barcelona, perquè hi està molt implicat, i que li exigeixi
que compleixi amb els acords que havia subscrit.
En tot cas, manifesta que les relacions institucionals que ha de mantenir l’Ajuntament
de  Barcelona  amb  altres  administracions,  sigui  la  Generalitat,  el  Govern  de  l’Estat  o
institucions comunitàries, ja tenen canals propis, que no estan activats des de fa molt
de temps.
Finalment,  amb  l’escepticisme  que  els  provoca  la  nova  etapa  que  s’obre,  anuncia
l’abstenció del Grup d’ERC a la proposició.

La  Sra.  VILA  troba  curiós  que,  després  d’haver  participat  en  manifestacions  al  costat
de  l’extrema  dreta,  de  negar  drets  com  el  de  l’autodeterminació  i  de  negar  que  a
l’Estat espanyol hi ha presos polítics, el Sr. Valls presenti una proposta de regeneració
democràtica i de diàleg. Considera, doncs, que aquesta proposició és poc creïble a
causa de la trajectòria política que ha tingut el portaveu del grup proposant des que
es dedica a la política a Catalunya.
D’altra  banda,  el  Grup  de  JxCat  opina  que  aquesta  proposta  és  caduca.  En  aquest
sentit, apunta que la majoria de ciutadans de Catalunya pensa que aquestes idees de
cocapitalitat són inviables, malgrat que es maquilli aquest concepte parlant de
colideratge. Així, doncs, considera que el que es pretén explicar és que la situació pot
canviar  però sense canviar  res.  No sap si  aquesta proposta ha sorgit  de l’Ibex 35.  En
tot cas, recorda que el Sr. Valls acusava els independentistes de cercar unicorns
constantment i creu que aquesta proposta és un unicorn immens, perquè fa més d’un
segle  i  mig  que  s’ha  plantejat  i  no  ha  estat  viable  en  el  marc  de  l’Estat  espanyol  tal
com està concebut, atès que aquest Estat no vol Catalunya amb la seva realitat social
i  nacional, tal com l’expressa la majoria de catalans. Indica que això es constata amb
les  retallades  constants  a  què  s’ha  sotmès  la  sobirania  del  Parlament  de  Catalunya,
primer  contra  les  lleis  que  ha  aprovat  i  darrerament  amb  l’embat  directe  contra  el
president de la Generalitat. A més a més, esmenta els greuges comparatius entre
Madrid i Barcelona.
Tot  seguit,  manifesta  que  Catalunya  i  Barcelona  necessiten  instruments  d’estat.  Per
tant,  volen  que  Barcelona  sigui  capital,  però  capital  d’un  estat  i,  en  tot  cas,  una
cocapital d’Europa. Subratlla que cada any marxa cap a Espanya un 8 % de la riquesa
de Catalunya i  que l’Estat solament executa el  35 % de les inversions que necessiten
Catalunya  i  Barcelona.  A  més  a  més,  denuncia  l’obsessió  centralitzadora  de  l’Estat,
com  s’observa  en  el  cas  de  l’aeroport  del  Prat.  Quant  al  dèficit  fiscal,  apunta  que
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també representa un dèficit social perquè no permet als ciutadans de Catalunya, i per
tant als barcelonins, tenir els llindars de benestar que es mereixen. Així, comenta que
el Govern de la Generalitat no pot finançar adequadament molts dels equipaments i
les necessitats socials de Barcelona perquè no li arriben els recursos necessaris.
A continuació, afirma que els ciutadans necessiten una Barcelona lligada a Europa, a
la democràcia i a la llibertat. Volen que Barcelona sigui una ciutat fiable,
capdavantera en competitivitat econòmica, que lluita contra el canvi climàtic i per la
justícia  social.  I  creu  que  s’ha  demostrat  que  mentre  es  prengui  anar  de  la  mà  de
Madrid aquestes aspiracions no són viables perquè tenen les mans lligades.
Per aquestes raons, el seu grup és contrari a aquesta pretensió de cocapitalitat o
colideratge de Barcelona i, en canvi, és favorable a convertir la ciutat en la capital
d’un nou estat. Per tant, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició.

El Sr.  SIERRA replica a la Sra. Vila que l’Estat espanyol sí  que estima Catalunya, entre
altres raons perquè Catalunya és Espanya i perquè la majoria de catalans se senten
catalans,  espanyols  i  europeus.  Li  exigeix,  doncs,  que  deixi  d’emetre  missatges
excloents.
Pel que fa a la proposició, indica que Barcelona té tres bons ambaixadors a Madrid,
trets  diputats  al  Congrés  dels  Diputats  que havien estat  regidors  de l’Ajuntament  de
Barcelona, tots tres del Govern municipal, el Sr. Pisarello, el Sr. Asens i la Sra. Andrés,
malgrat  que  aquesta  va  ser  membre  de  l’equip  de  govern  durant  pocs  mesos.
Tanmateix, indica que aquesta qüestió és més profunda perquè, tot i que confia en la
bona tasca que poden fer a Madrid aquests exregidors de l’ajuntament, moltes de les
persones que han participat en el pacte de govern no es caracteritzen per la seva
lleialtat  institucional.  Així,  recorda  que  la  portaveu  del  Grup  Parlamentari  d’ERC  a
Madrid va dir  literalment que el  Govern d’Espanya no li  importava gens.  Pregunta al
Govern municipal, doncs, si tampoc no li importen els pactes que el Sr. Sánchez ha
firmat amb el separatisme. Pel que han vist amb la negociació dels pressupostos,
dedueix que potser sí que els importen aquests pactes. També pregunta si Barcelona i
l’encaix que pugui tenir amb Espanya els interessa al Sr. Collboni i a la Sra. Colau i fins
i tot al Sr. Sánchez. Insisteix, doncs, que el concepte de lleialtat institucional
d’aquestes persones que permanentment intenten fer sortir Catalunya d’Espanya i de
la Unió Europea és molt qüestionable. Es pregunta si el Sr. Sánchez algun dia
s’adonarà d’aquesta situació i serà assenyat.
Finalment, apunta que quan es produeix un divorci de mutu acord s’ha de concedir la
custòdia del fill, fent referència a la sortida del Sr. Valls del Grup de Cs. Per tant,
aplaudeix aquesta iniciativa personal del Sr. Valls i anuncia el vot favorable del seu
grup  a  la  proposició,  perquè  no  es  tracta  solament  de  l’encaix  d’aquells  barcelonins
que  se  senten  espanyols,  catalans  i  europeus,  sinó  que  es  tracta  de  l’encaix  dels
interessos de la ciutat i  de la millora de les relacions institucionals,  també en l’àmbit
internacional.

El Sr. BOU exposa que el procés separatista ha comportat conseqüències desastroses
en molts àmbits de la política, de la cultura i de la societat, i la relació entre els
governs de la ciutat i  central també s’ha ressentit molt negativament. El  Grup del PP
comparteix el desig de reprendre la negociació política sobre temes determinats, com
la cocapitalitat o la inversió financera de l’Estat, especialment en matèria cultural o de
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transport públic, àmbits que varen quedar totalment abandonats pel procés i la
deslleialtat corresponent. El seu grup, però, vol anar més lluny i pretén ampliar la
capacitat política de Barcelona i, si cal, reformar la Carta municipal. Afegeix que en
aquest  moment  l’alcaldessa  Colau  ja  no  pot  donar  més  excuses  per  no  abordar
aquesta qüestió atès que el partit polític que li dona suport és en els governs tant de
Barcelona  com  central.  Per  tant,  considera  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  ha  de
poder tenir un diàleg privilegiat amb el Govern d’Espanya.
La proposició també demana la creació d’una comissió mixta, a imatge de l’organisme
de col·laboració que hi ha entre el Govern central i la Generalitat, on es tracten els
diferents temes d’interès per a ambdós governs. El seu grup considera que no és tan
important  el  nom  d’aquest  organisme  com  el  fet  que  l’alcaldessa  de  Barcelona
reivindiqui  davant del  Govern de l’Estat  les  qüestions que durant el  darrer any s’han
reclamat  però  que  s’ha  excusat  de  no  fer  a  causa  de  l’incompliment  del  Govern
d’Espanya.
Quant a la intervenció de la Sra. Alamany, en què ha esmentat el Sr. Casado, assegura
que ell mateix és una de les persones que parla més amb el president del PP, i ho fa
com  a  regidor  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  per  defensar  el  consistori.  Puntualitza,
però, que el Sr. Casado no és president del Govern i que si ho fos es notaria.
Pel que fa a la intervenció de la Sra. Vila, li recorda anecdòticament que ell també es
diu Vila de segon cognom i li replica que ell sí que se sent estimat per Espanya. Troba,
doncs,  fabulós  i  democràtic  que  un  Vila  se  senti  estimat  i  l’altra  no.  En  tot  cas,  li
adverteix que no veurà mai Barcelona com a capital d’un estat.

La  Sra.  BONET agraeix  la  presentació  d’aquesta  proposició.  Assenyala  que  el  context
polític és absolutament favorable per poder iniciar aquesta nova etapa de relacions
institucionals  entre  dos  governs  de  coalició  progressistes,  tant  a  l’ajuntament  com  a
l’Estat.  Creu,  doncs,  que  caldrà  aprofitar  aquesta  conjuntura  propícia  en  tots  els
aspectes i, per tant, anuncia que el Govern municipal no deixarà passar aquesta
oportunitat. A més a més, ambdós governs estan compromesos amb l’Agenda 2030, i
tenen un full de ruta global i local que els permetrà avançar en la mateixa direcció.
També són governs aliats en la lluita contra l’emergència climàtica, com ho demostra
el  fet  que  la  declaració  d’emergència  climàtica  s’ha  produït  de  forma  simultània,  la
setmana anterior a l’Ajuntament de Barcelona i aquesta al Govern de l’Estat. Per tant,
està segura que es posaran d’acord en tot allò que impliqui avançar cap a una ciutat i
un país neutres en carboni l’any 2050.
Pel que fa a la proposició, afirma que el Govern està d’acord a convocar tan aviat com
sigui possible la Comissió de Col·laboració Interadministrativa, prevista a la Carta
municipal, perquè les necessitats dels ciutadans i, en definitiva, de la ciutat estan
encallades des de fa massa temps.
A  continuació,  apunta  que  hi  ha  necessitats  que  s’han  d’abordar  urgentment  en
l’àmbit  d’infraestructures.  En  primer  lloc,  després  de  la  implantació  de  la  zona  de
baixes  emissions,  indica  que  és  més  urgent  que  mai  la  finalització  d’infraestructures
de transport públic, especialment les obres de l’estació de la Sagrera o les inversions
en rodalies, que fa molt que s’esperen, es desitgen i es reclamen. En segon lloc, quant
a la lluita contra el canvi climàtic, assenyala que AENA ha de concretar el més aviat
possible  l’ambientalització  de  l’aeroport.  En  tercer  lloc,  manifesta  que  s’han  de
construir sinèrgies que permetin tenir més i millor habitatge assequible a Barcelona.

 



CCM 1/20 Presidencia 71/87

En  aquest  sentit,  diu  que  el  Govern  de  l’Estat  vol  dotar  amb  més  recursos  el  Pla
nacional  d’habitatge,  i  el  Govern  municipal  vol  que  Barcelona,  com  a  gran  ciutat  de
l’Estat  i  amb un mercat  molt  tensionat,  sigui  ben visible en aquest  pla.  En quart  lloc,
comenta que és important que hi hagi una bona coordinació entre els cossos policials
per abordar les qüestions de seguretat, tot i que li consta que aquesta bona
coordinació ja existeix. Finalment, els grups del Govern també són favorables a retre
comptes dels acords que es puguin adoptar en aquesta comissió de col·laboració.
Seguidament, celebra la posició del Grup de Cs, que no sempre té una actitud
favorable a la distensió. També celebra el posicionament del Grup del PP, el missatge
específic  de  reforçar  les  eines  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  la  proposta,  si  cal,  de
reformar  la  Carta  municipal.  Lamenta  que  aquesta  predisposició  no  l’hagin  pogut
veure en el passat, i hi posa com exemple la LRSAL, llei que redueix enormement la
capacitat d’actuació dels ajuntaments.
En  relació  amb  l’escepticisme  que  aquesta  proposició  causa  a  la  Sra.  Alamany  i  la
necessitat  d’actuar  amb  responsabilitat  i  no  limitar-se  a  les  bones  intencions,
assegura  que  l’entén  i  hi  està  d’acord.  Tanmateix,  li  hauria  agradat  veure  aquesta
responsabilitat en altres exercicis, quan es proposaven solucions mitjançant els
pressupostos municipals i el Grup d’ERC hi va votar en contra, malgrat que algunes de
les partides que contenien es destinaven a atacar problemes que ha esmentat en la
seva  intervenció.  Per  tant,  remarca  que  la  responsabilitat  i  la  coherència  no  s’han
d’anunciar,  sinó  que  s’han  de  practicar.  Considera  que  tots  plegats  n’hauran
d’aprendre en el futur.
Per acabar, amb referència a l’opinió de la Sra. Vila en el sentit que no és viable anar
de la mà de Madrid, diu que creu poc en aquest tipus d’afirmacions generals mentre
no es concretin amb responsables determinats. En tot cas, allò que li sembla poc
viable és esperar que el Govern de la Generalitat resolgui els problemes que tenen els
ciutadans de Barcelona i de Catalunya amb l’enquistament i la inactivitat dels darrers
anys.
En conclusió, el Govern municipal intentarà que aquesta situació canviï en el futur
amb  la  col·laboració  de  tots  aquells  que  s’hi  vulguin  sumar  amb  una  actitud
constructiva.

El  Sr.  VALLS  assenyala  que  la  part  bonica  de  la  política  és  que  s’aprèn  cada  dia.  En
aquest sentit, exposa que han presentat aquesta proposta perquè opina que, havent-
hi governs constituïts i pressupostos, és un bon moment per emprendre aquestes
mesures.  Puntualitza,  però,  que  no  s’ha  referit  en  cap  moment  al  color  polític
d’aquests governs. Tot i així, admet que les estratègies compartides poden facilitar les
relacions interadministratives.
D’altra  banda,  està  bastant  d’acord  amb  la  Sra.  Alamany  quan  recorda  el  seguit
d’inversions paralitzades i els incompliments, tot i que matisa que en la qüestió de la
Sagrera les responsabilitats del retard són compartides. Així, doncs, tot i que parlar
del passat pugui ser interessant, subratlla que allò important és parlar del futur per al
bé de la ciutat i dels barcelonins.
A continuació, assegura que creu en la cocapitalitat i en el colideratge. Com a català,
francès, espanyol i europeu, creu que Barcelona és una gran ciutat europea i una gran
ciutat espanyola, que necessita Espanya de la mateixa manera que Espanya necessita
Barcelona, per raons històriques, culturals i econòmiques. Per tant, vol ser optimista i
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no vol participar del pessimisme de la Sra. Vila.
Per acabar, considera que les referències que ha fet la Sra. Vila a l’Ibex 35 formen part
del debat polític i de la retòrica, i no ha estat la primera a fer aquesta acusació. En tot
cas, troba sorprenent que sigui el PDeCat qui l’acusi de fer de portaveu de l’Ibex 35 i
suggereix  que  parli  del  3  %.  Quant  a  les  referències  a  l’extrema  dreta,  creu  que  sap
què és aquesta tendència política, però apunta que el nacionalpopulisme i el
nacionalisme contraris  a  la  història  d’Espanya  i  d’Europa  o  els  escrits  del  Sr.  Torra  sí
que  són  expressions  del  supremacisme  i  de  l’extrema  dreta.  No  accepta,  doncs,  cap
lliçó en aquest tema.

La Sra. ALAMANY creu que hi ha un escepticisme que paralitza i un escepticisme que
els obliga a ser exigents, fiscalitzadors i fins i tot actors perquè les coses es moguin.
Creu  que  el  Grup  d’ERC  ha  tingut  aquesta  actitud.  Així,  indica  que  malgrat  els
pressupostos estatals que hi ha hagut els darrers anys, solament s’ha executat un 20%
 del Pla de rodalies, de manera que no solament es tracta de redactar documents sinó
també  d’aplicar  estratègies.  Aprofita  aquesta  avinentesa  per  comentar  que  el  Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem en principi s’ha compromès a aprovar els
pressupostos de la Generalitat i demana al PSC que, si vol ser responsable, se sumi a
aquest acord.

El Sr. SIERRA recorda a la Sra. Alamany que dies enrere havia assegurat que en la
qüestió dels pressupostos no es feia un canvi de cromos, afirmació que acaba de
contradir amb la darrera intervenció.

El Sr. BOU assegura que ha estudiat la proposta detingudament i creu que allò que
pretén és avançar en les relacions interadministratives, però hi ha grups que pretenen
que Barcelona sigui la capital d’un estat, actitud que lamenta.

La  Sra.  BONET  reitera  que  està  convençuda  que  es  podran  posar  d’acord  si  tots  els
grups són conseqüents amb les manifestacions que fan a les comissions municipals i
realment es posen els interessos dels ciutadans per davant de tot.

El Sr. VALLS agraeix el suport dels grups que han anunciat el vot favorable a la
proposició i també l’abstenció del Grup d’ERC.

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/494) La Comissió de Presidència insta al govern municipal a establir les
bases d’una nova etapa de relacions institucionals  amb el  Govern d’Espanya,  entre
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  l’Administració  Central.  Aquestes  relacions  haurien
d’estar guiades per l’objectiu del co-lideratge de la ciutat a l’Estat, amb els recursos i
projectes  necessaris.  En  conseqüència,  la  nova  etapa  de  relacions  hauria  d’estar
presidida pels principis de lleialtat institucional, confiança i responsabilitat; hauria
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de perseguir el benefici de Barcelona i els barcelonins, amb la premissa de que el
que  es  bo  per  Barcelona,  és  bo  per  Catalunya,  i  és  bo  per  Espanya;  i  s’hauria  de
gestionar  per  part  de  l’Ajuntament  de  manera  sistemàtica,  rigorosa  i  eficient.  En
aquest  sentit  es  proposa  activar  la  comissió  de  col•laboració  interadministrativa
que  no  es  reuneix  des  de  l’any  2011,  prevista  en  la  Carta  Municipal  de  Barcelona.
L’agenda  a  treballar  hauria  de  reservar  un  lloc  destacat  per  a  les  polítiques  de
seguretat, habitatge, emergència climàtica, infraestructures, promoció econòmica i
cultura. Finalment, considerant que la transparència pot contribuir decisivament a
la  normalització  de  les  relacions  i  a  reforçar  la  posició  de  l’Ajuntament  amb  el
suport dels grups municipals, la Comissió insta al Govern municipal a donar
explicacions cada vegada que es reuneixi l’esmentada comissió interadministrativa.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

9. – (M1923/491) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda: Primer.- Mostrar el desacord amb la resolució de la
Junta  Electoral  Central  i  del  Tribunal  Suprem  per  la  qual  s’intenta  executar  la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de
la  seva  credencial  de  diputat.  L’esmentada  resolució  vulnera  tant  l’Estatut
d’Autonomia  de  Catalunya  com  el  Reglament  del  Parlament  de  Catalunya.  Segon.-
Mostrar el desacord amb la resolució de la mateixa Junta Electoral Central i del
Tribunal  Suprem  que,  fent  cas  omís  al  TJUE,  nega  la  condició  d’eurodiputat  a  Oriol
Junqueras,  malgrat  que  la  recent  sentència  del  TJUE  dictamina  que  hauria  d’haver
recollit  l’acta  d’eurodiputat  i,  per  tant,  tindria  immunitat  parlamentària.  Tercer.-
Donar suport a les actuacions que es realitzen des del Parlament de Catalunya per a
protegir  els  drets  del  Molt  Honorable  President,  com  a  diputat  electe  d’aquesta
cambra. Quart.-  Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al  procés que viu
el nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes,
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions,
allunyen l’acord  polític.  Cinquè.-  Reclamar  la  posada  en  llibertat  dels  presos  i  preses
polítics, el lliure retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa
dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Sisè.- Mantenir el
compromís amb la defensa del dret a decidir, per tal que siguem tots els catalans i
catalanes els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.
Setè.- Demanar al Parlament Europeu que respecti els drets polítics d’Oriol Junqueras
i faci complir la sentència del TJUE. Vuitè.- Comunicar els presents acords a la
Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern de
l’Estat,  a  la  Presidència  del  Parlament  Europeu,  als  municipis  agermanats  i  a  les
entitats municipalistes de Catalunya.
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La Sra. ALAMANY exposa que hi ha una màxima en tota democràcia que convé no
oblidar, que és el vot el que mana i fixa qui representa els ciutadans a les institucions.
Considera, per tant, que en una democràcia és intolerable que persones que no ha
escollit ningú puguin vulnerar la voluntat de milers o milions de persones, entre les
quals els ciutadans de Barcelona. Afegeix que en una democràcia no es pot tolerar
que un jutge posi o llevi representants polítics escollits democràticament. Apunta que
quan la judicatura espanyola fa aquestes actuacions no hauria de sorprendre que els
tribunals europeus l’esmenin.
A continuació, indica que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no
diu com és Europa, sinó com és el poder judicial espanyol. Afirma que aquesta
sentència  demostra  que quan es  defensen els  drets  d’una  persona,  encara  que sigui
una de sola, es defensa la llibertat arreu. Per aquesta raó, opina que amb la sentència
del TJEU hi guanya tothom.
D’altra  banda,  comenta  que  quan  un  òrgan  administratiu  com  la  Junta  Electoral  no
respecta  aquesta  sentència  i  vulnera  drets  es  demostra  quin  és  l’estat  de  salut
d’aquest  òrgan  i  la  manca  de  respecte  pels  drets  i  llibertats  dels  ciutadans.  Afegeix
que el ridícul encara és més gran quan aquesta Junta Electoral es creu legitimada per
inhabilitar  el  president  de  la  Generalitat,  actuació  que  qualifica  d’atac  a  la
institucionalitat catalana, que va costar molt de conquerir i que el dia 2 de gener el
Parlament de Catalunya va defensar amb un consens ampli. En aquest sentit, recorda
que  la  proposta  d’inhabilitació  del  president  de  la  Generalitat,  els  agradi  més  o
menys, es va originar per una pancarta, situació que li sembla surrealista. Assegura
que si fos algun càrrec del PP qui es trobés en aquesta situació ella mateixa
denunciaria  que  aquesta  resolució  és  una  bestiesa,  una  salvatjada  i  que  s’han  begut
l’enteniment. En tot cas, constata que en el segle XXI estan en aquest punt.
Seguidament, matisa que no estan parlant sobre si el president de Catalunya els
agrada  més  o  menys,  sinó  de  la  figura  de  la  Presidència  del  país,  que  s’escull
mitjançant la votació dels diputats, escollits democràticament pels ciutadans. Per
tant, considera que és evident que un òrgan administratiu com la JEC no pot
prevaldre sobre el Reglament del Parlament, sobre la Llei de la presidència ni sobre
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Dit  això,  denuncia  que  es  troben  davant  d’una  altra  mostra  de  l’abús  del  poder
judicial  a  l’Estat  espanyol,  un  grup  de  jutges  que  fa  anys  que  haurien  d’haver
abandonat  el  càrrec  que  ostenten,  perquè  són  hereus  d’un  temps  passat,  que
s’erigeixen com els garants de la unitat d’Espanya, però no s’adonen que li fan un flac
favor  amb  les  seves  decisions  matusseres.  Afegeix  que  es  troben  davant  d’una
agressió  constant  de  l’estament  superior  de  la  judicatura  espanyola  contra  drets
polítics, no solament dels representants públics sinó també de milers de ciutadans.
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A continuació, manifesta que al llarg d’aquest periple els independentistes han hagut
de sentir bajanades i els han titllat de colpistes i separatistes, els han llançat insults,
els han ridiculitzat i els han banalitzat. Atès que en un punt anterior de l’ordre del dia
els han reclamat que parlin de futur i no tant de passat, indica que hi ha unes
persones a la presó i creu que ha de ser motiu de reflexió el fet que no hagin volgut
fer prevaldre la seva situació personal per damunt de l’interès general, que continuïn
demanant diàleg i que hagin fet autocrítica, com la presidenta del Parlament, Sra.
Forcadell. Reitera, doncs, que cal fer una reflexió de futur, no quedar ancorats en el
passat i pensar que hi ha unes persones a la presó i a l’exili compromeses a demanar
una solució política a un conflicte polític. Assenyala que quan una persona dorm
allunyat  dels  seus  i  amb  la  incertesa  més  profunda  és  fàcil  que  li  guanyi  l’odi,  però
assegura que aquest sentiment no ha vençut el seu grup.
Tot seguit, opina que qualsevol demòcrata, tingui la bandera que tingui al balcó, no
pot  estar  satisfet  amb  la  feble  separació  de  poders  que  s’ha  vist  al  llarg  d’aquest
procés i que molts han brandat per evitar que es parli de presos polítics. Considera
que aquest és un pendent perillós per a la protecció dels drets dels ciutadans.
Pregunta, doncs, als qui es proclamen defensors de la Constitució, si realment els
importa l’estat de dret, què posa en dubte la justícia europea i a qui creuen que posa
davant del mirall.
El  Grup  d’ERC  creu  que  és  l’hora  de  la  política,  que  cal  exigir  a  l’Estat  espanyol  i  al
Tribunal Suprem que apliquin la sentència del TJEU, i que l'Administració espanyola
aturi la judicialització de la política, però alhora que s’aturi la politització de la justícia.
Demana que aquells que no vulguin afrontar aquest conflicte polític de manera
valenta  s’apartin  perquè  troba  indubtable  que  dirimir  la  voluntat  dels  catalans  de
decidir democràticament el futur és un consens de la societat, pensi el que pensi
cadascú.  Insisteix  que  això  només  s’assolirà  amb  la  valentia  i  el  coratge  de  les
persones que es planten davant del conflicte i busquen solucions polítiques, encara
que tinguin  molt  d’escepticisme,  contradiccions  o  incomoditats.  Pensa que gestionar
les contradiccions per servir l’interès general és un símptoma que demostra que estan
en disposició de canviar la situació. Opina que no es pot dir que ERC no ho ha fet prou.
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La Sra. VILA anuncia el vot favorable del Grup de JxCat a la proposició. Assenyala que
amb  aquesta  iniciativa  es  posa  de  manifest  que  les  garanties  només  s’han  trobat,
reiteradament,  en  la  justícia  europea.  A  l’Estat  espanyol  troben  presó,  exili,
imputacions, detencions, inhabilitacions i repressió, mentre que a Europa el jutge
Llarena ha de retirar euroordres, Alemanya falla a favor del president Puigdemont, a
Bèlgica  i  Escòcia  es  posicionen  a  favor  dels  consellers  a  l’exili,  els  observadors
internacionals qüestionen el judici celebrat al Tribunal Suprem, i finalment el Tribunal
de Justícia de la Unió Europea ha establert que els Srs. Puigdemont i Comín són
eurodiputats de ple dret i, per tant, el Sr. Junqueras també ho ha de ser. Pregunta,
doncs,  als  grups  polítics  que  tenen  veu  al  Govern  del  Regne  d’Espanya  fins  quan
permetran aquesta perversió de l’estat dret i de la democràcia a l’Estat espanyol, fins
quan estaran disposats a retrocedir en aquest àmbit i fins quan miraran cap a un altre
costat mentre es violenten els drets fonamentals. Apunta que sense una justícia
imparcial no hi ha estat de dret per a ningú i suposa que aquests grups ho veuen i que
en són conscients. Per tant, els demana que afrontin la situació i pregunta què
pensen fer davant de tot això el president del Govern espanyol i especialment els
seus  socis  de  govern  principals,  que  s’han  presentat  a  diverses  eleccions  proposant
canvis democràtics i defensant els drets fonamentals.
Tot seguit, comenta que la justícia espanyola de manera encoberta vol inhabilitar el
president  de  la  Generalitat  i  deixar  sense  escó  l’eurodiputat  Junqueras,  per  tant  un
altre cop vol manipular les decisions democràtiques que han pres els ciutadans de
Catalunya, és a dir, la decisió de qui és el president i qui són els seus representants.
Afegeix que hi ha estats, com Espanya, als quals no els agrada com vota la gent, que
decideixen afectar la composició de les cambres de representants i alteren així la
democràcia,  tal  com  han  vist  amb  l’intent  d’inhabilitació  del  president  Torra,  al
Parlament de Catalunya quan es varen suspendre alguns diputats malgrat el vot
contrari del Ple, al Congrés dels Diputats quan la presidenta i exministra Batet va
suspendre diputats sense cap ordre del Tribunal Suprem. També han vist com han
intentat silenciar al Parlament Europeu les veus de milions de persones que varen
votar Junqueras, Puigdemont o Comín.
A  continuació,  recorda  que  la  justícia  europea  ha  dit  que  s’han  d’acabar  els  abusos
que comet l’Estat espanyol. Per aquesta raó, considera que gràcies a Europa avui són
una mica més lliures, perquè si més no alguns dels seus representants en aquest
moment tenen veu en cambres legislatives i democràtiques.
Per acabar, el seu grup creu fermament que la democràcia, la negociació i la solució
política són l’únic camí per resoldre aquesta situació, raó per la qual donen suport a la
proposició, per continuar avançant en el camí que marca Europa, perquè entenen
que és una iniciativa constructiva i optimista i perquè en definitiva el camí que marca
Europa és el camí de la llibertat.
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El  Sr.  SIERRA  troba  paradoxal  sentir  els  al·legats  en  favor  d’Europa  de  partits
profundament antieuropeistes,  l’objectiu final  dels quals és fer sortir  Catalunya de la
Unió Europea i  de la  resta  d’Espanya.  En qualsevol  cas,  indica  que han assistit  a  una
nova ració de la dieta independentista i considera que aquesta proposició és una gran
pilota de Nadal que hauran de digerir. Tanmateix, anuncia que no hi dedicarà gaire
estona perquè, si bé semblava que el Grup d’ERC havia fet un avanç i tenia un interès
municipalista,  que  ja  va  mostrar  a  l’inici  del  mandat  anterior,  observa  que  ha
retrocedit a l’etapa anterior i que es limiten a parlar molt, actitud que qualifica de pa
amb tomàquet, reprenent la metàfora gastronòmica. Així, acusa aquesta formació de
no preocupar-se dels problemes reals dels barcelonins i de centrar-se en el
monotema,  l’independentisme,  el  procés  i  el  que  anomena  “republiqueta  groga”.
Insisteix que aquesta actitud representa un retrocés clar per als barcelonins.
A continuació, anuncia el vot contrari del Grup de Cs a la proposició, entre altres
raons perquè, sense entrar en el fons de la qüestió, aquell a qui el grup proposant
continua anomenant president per al seu grup és un exdiputat del Parlament de
Catalunya, perquè ha estat inhabilitat per la Junta Electoral i pel Tribunal Suprem, que
va avalar aquesta resolució. Subratlla que aquest mateix grup, que apel·la al
compliment de l’Estatut de Catalunya i al Reglament del Parlament de Catalunya i que
els va incomplir el mes de setembre de 2017, ara apel·la a una altra norma. En aquest
sentit, manifesta que en democràcia el compliment de la llei no és un caprici i que la
llei és essencial perquè hi hagi democràcia. Constata que els representants polítics
poden ser escollits perquè hi ha unes lleis que regulen aquest procediment i l’exercici
d’un  càrrec,  ja  sigui  municipal,  autonòmic  o  estatal.  Així,  doncs,  insisteix  que  el
compliment  de  la  llei  i  de  les  sentències,  al  qual  fins  i  tot  s’apel·la  en  aquesta
proposició, s’ha de fer sempre, no pas quan convé.

El Sr. BOU exposa que es torna a presentar una iniciativa que pretén menystenir i
denigrar les institucions espanyoles, i es fa en aquesta comissió i en aquest
ajuntament, que també és una institució espanyola. Assenyala que el respecte a les
resolucions judicials i administratives, que és una dinàmica normal en qualsevol altre
país  del  món,  aquí  s’utilitza  per  presentar  aquest  tipus  d’iniciatives  que  només
serveixen per dividir més la societat catalana.
A continuació, suggereix al grup proposant que si no li agrada la decisió de la Junta
Electoral apel·lin al Tribunal Suprem, perquè aquest és un tribunal democràtic.
Apunta que les desqualificacions que es fan en aquesta proposició perjudiquen a
tothom, també al grup proposant, perquè deterioren la imatge del país i no fan cap
favor  ni  a  Catalunya  ni  a  la  resta  d’Espanya.  Tot  i  que  és  conscient  que és  difícil,  els
demana  que  deixin  de  parlar  d’una  Catalunya  imaginària.  Accepta  que  es  parli  de
personatges històrics que donen noms a places i carrers, com Macià, Companys o
Gassol, però reclama que també es parli de la Catalunya de Vives, de Pla o de Dalí.
Així, doncs, reclama que es tingui en compte tot Catalunya i tot Barcelona, i que no es
provoqui divisió ni separació.
D’altra  banda,  manifesta  que  la  votació  és  un  acte  reglat  i  no  poden  votar  cada
vegada que els sembla ni allò que els sembla, i constata que de votar en saben molt.
Així, comenta que ha arribat a veure a la televisió una persona que votava set
vegades.  Per  tant,  desmenteix  que  no  es  pugui  votar,  però  indica  que  s’ha  de  votar
quan toca, amb controls i amb llistes.
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Pel que fa a la pancarta que va provocar la inhabilitació del Sr. Torra, apunta que s’ha
de tenir en compte què hi deia i qui va ordenar que es retirés. Recorda que, segons
aquesta  pancarta,  l’Estat  espanyol  no  és  un  estat  de  dret  ni  una  democràcia,  de
manera que allò que han fet els partits independentistes és incomplir unes lleis
democràtiques que s’han aprovat democràticament, els agradin o no els agradin.
En conclusió, lamenta que es torni a aprofitar aquesta institució per introduir temes
aliens al municipalisme i als interessos dels barcelonins.

El  Sr.  VALLS  exposa  que  d’acord  amb  la  jurisprudència  recent  del  Tribunal  Suprem
l’ordenament  jurídic  vigent  no  conté  cap  previsió  que  permeti  a  les  entitats  locals
efectuar  declaracions  totalment  desvinculades  de  l’àmbit  de  les  seves  competències,
amb independència que es tracti de resolucions amb efectes jurídics o merament
polítiques.  D’acord  amb  aquesta  jurisprudència,  doncs,  considera  que  aquesta
proposició  vulnera  frontalment  els  principis  de  legalitat,  d’objectivitat  de  l’activitat
administrativa i de separació de poders. Sap que el grup proposant no prendrà en
consideració aquesta reflexió, però recorda que aquesta comissió no pot aprovar un
text  que  no  respecta  la  delimitació  de  l’àmbit  d’autonomia  local  que  estableixen  la
Constitució i la legislació de règim local.
D’altra banda, assenyala que aquesta proposició també representa un atac a la veritat
dels  fets.  Entén  les  conviccions  dels  grups,  que  s’expressen  en  cada  elecció,  però
afirma que aquesta iniciativa té l’objectiu de crear fake news. En primer lloc, apunta
que la resolució de la JEC no és ferma, tal com saben tots, i com passa a qualsevol
estat  de  dret  s’hi  ha  pogut  presentar  recurs,  de  manera  que  el  procés  es  troba  en
aquest  punt.  Reclama  que  això  s’expliqui.  En  segon  lloc,  comenta  que  la  sentència
recent  del  TJUE  dictamina  que  el  Sr.  Junqueras  hauria  d’haver  recollit  l’acta  de
diputat, però reconeix la potestat del Tribunal Suprem per decidir com ha de procedir
en aquest moment. En tercer lloc, diu que tots els presents són homes i dones de dret
i comenten les decisions judicials, però que aquesta no és la funció que tenen com a
representants municipals. Per tant, expressa el respecte del Grup de Barcelona pel
Canvi per les resolucions judicials i per la separació de poders, fins i tot quan no
comparteixen aquestes resolucions, perquè la responsabilitat consisteix en això.
Admet que alguns grups pensin que s’han de buscar solucions polítiques al  conflicte,
però insisteix que la justícia ha de fer la seva feina.
Per acabar, celebra que el Parlament Europeu hagi estat diligent en el compliment de
totes les decisions judicials vinculants i, per tant, considera que està actuant
correctament i dona una gran lliçó de democràcia.
Per aquestes raons, anuncia el vot contrari a la proposició.

La Sra. BONET  exposa que la judicialització de la política i, per tant, la renúncia a
l’espai que hauria d’haver cobert, ha tingut un impacte negatiu innegable. Assenyala,
doncs, que hauran de pagar durant molt de temps els costos polítics, institucionals,
econòmics, socials i personals del que considera que ha estat un gran error. Celebra,
però, que en aquest moment hi ha un altre context, de recuperació del diàleg i de
distensió.
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A continuació, opina que en aquest context el debat que planteja la proposició és
legítim però vol fer algunes precisions sobre les afirmacions que conté. En primer lloc,
en relació amb la sentència del TJEU, tal com es va dir en el darrer Plenari, comenta
que l’advocat  de l’Estat  en aquesta causa ja  va demanar que es  respectés el  dret  de
l’eurodiputat  Junqueras  a  recollir  l’acta.  En  segon lloc,  sobre  el  pronunciament  de la
JEC després  d’aquesta  sentència,  el  Govern de l’Estat  va  manifestar  que considerava
que hi havien dubtes clars sobre la competència d’aquest organisme per pronunciar-
se sobre aquesta qüestió. En tercer lloc, quant a la sentència del Tribunal Superior de
Justícia  de Catalunya sobre l’exhibició  de la  pancarta  al  Palau de la  Generalitat,  creu
que  en  l’entorn  més  íntim  de  la  Presidència  de  la  Generalitat  s’ha  reconegut,  i  no
solament en privat, que va ser un error mantenir la pancarta quan la varen haver de
retirar més tard i ara n’han d’assumir les conseqüències. Finalment, en relació amb el
pronunciament de la JEC sobre aquesta qüestió, recorda el Grup Parlamentari
Socialista, justament en defensa de la institució, va expressar dubtes sobre la
competència  d’aquest  organisme  per  prendre  aquesta  decisió  i  va  manifestar  que
calia  encaixar  aquesta  decisió  en  el  marc  de  la  normativa  vigent,  és  a  dir,  l’Estatut
d’autonomia i  la Llei  de la Presidència de la Generalitat,  que estableixen que cal  una
sentència ferma perquè la inhabilitació sigui efectiva.
D’altra banda,  replica a  la  Sra.  Vila  que té la  sensació que hi  ha grups que se senten
massa còmodes en la confrontació, però celebra que la realitat sigui una mica més
rica del que sembla derivar-se d’algunes manifestacions.
Seguidament,  assenyala  que  el  PSC  sempre  s’ha  caracteritzat  per  mostrar  respecte
per totes les decisions judicials, coincideixin o no amb el seu posicionament, i han
intentat ser conseqüents amb aquesta concepció.
Per acabar, reitera que el debat és legítim però, després de fer aquestes precisions,
creu que no es pot fer passar per conseqüències jurídiques inevitables allò que només
és una voluntat i un posicionament polític. Per aquesta raó, anuncia el vot contrari del
Grup del PSC a la proposició.

El Sr. MARTÍ GRAU anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona en Comú. Matisa
que  el  seu  grup  no  comparteix  gens  l’estratègia  que  ha  seguit  l’independentisme
durant moltes etapes d’això que s’ha denominat el  procés, i  encara menys l’actuació
del president Torra, sobretot en els darrers mesos. Ara bé, entén que aquesta
proposició planteja el drama de la judicialització de la política i hi afegiria la
politització de la justícia. Així, assenyala que qui no vulgui llegir en els
pronunciaments del TJEU un advertiment a la justícia espanyola creu que s’equivoca.
Està  d’acord que la  separació  de poders  s’ha  de respectar  i  que les  sentències  s’han
d’acatar.  Tanmateix,  opina que la  crítica i  la  llibertat  d’expressió d’una comissió com
aquesta  han  de  tenir  el  mateix  nivell  d’importància  perquè  una  democràcia  sigui
saludable,  i  la  proposició  planteja  aquesta  crítica  a  la  justícia  espanyola,  que  s’ha
polititzat  erròniament  i  que  fins  i  tot  s’ha  posat  en  perill  davant  de  l’opinió  de  la
societat, circumstància que considera molt perillosa per a l’estat de dret.
En segon lloc, comenta que la proposició exigeix que l’Estat espanyol canviï d’actitud,
situació  que  assegura  que  s’està  produint  perquè  estan  canviant  determinats
aspectes i ERC també ha canviat de posició. Entén, doncs, que aquestes
circumstàncies són positives.
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Finalment, apunta que en política, més enllà de la literalitat de les paraules, val la
pena llegir l’esperit de les proposicions i de les actuacions. En aquest sentit, creu que
en l’esperit d’aquesta proposició s’observa un moviment clar del grup proposant, que
s’allunya  de  posicions  que  havia  mantingut  en  el  passat,  tant  a  Espanya  com  a
Catalunya i a Barcelona. Per tant, vol pensar que la proposició va en aquesta línia, en
què el diàleg ha de prevaldre sobre el combat. Indica que si no són capaços, sense
renunciar als objectius polítics de cadascú, de fer gestos que permetin un acostament
el diàleg no serà real. Manifesta que no es pot qualificar de diàleg la pretensió que els
altres s’acostin a la posició pròpia i l’exigència que acceptin tot allò que pensa el seu
grup polític, perquè el diàleg implica interpretar, més enllà de les paraules, els gestos
i  les  posicions polítiques.  Insisteix  que s’estan produint canvis  profunds en la realitat
política  de  Catalunya  que  està  convençut  que  els  ajudaran  a  sortir  de  l’atzucac  on
s’han ficat entre tots.

La Sra. ALAMANY puntualitza que el seu grup no pretén desenvolupar política
localista i, per tant, si altres grups de l’oposició els demanen que tanquin els ulls i que
es creguin que a Catalunya no passa res els anuncia que els continuaran decebent
perquè no ho faran. Indica que el seu partit defensa allà on calgui la llibertat i la
democràcia, perquè fent-ho també defensen Barcelona. En aquest sentit, demana a
aquests grups que es mirin les dades del Baròmetre municipal, que recullen que una
de  les  preocupacions  dels  barcelonins  és  l’encaix  que  Catalunya  ha  de  tenir  amb
l’Estat  espanyol.  Afegeix  que  aquells  que  tenen  un  projecte  per  a  Catalunya  el
desenvolupen i, adreçant-se al Sr. Sierra, diu que els que no el tenen es queden amb
deu diputats al Congrés dels Diputats. Li demana que el dia que aquest grup pugui
pactar setze de les disset propostes amb un consens ampli en aquest ajuntament que
no  tenen  res  a  veure  amb  l’eix  nacional,  o  el  dia  que  pugui  pactar  més  de  1.000
milions en inversions en el pressupost municipal, la truqui.

El Sr. SIERRA assegura que la Sra. Alamany no rebrà mai una trucada del seu grup.
Pregunta als grups de Barcelona en Comú i del PSC si són conscients del dany que
estan  fent  a  la  viabilitat  i  a  la  continuïtat  d’Espanya  quan,  acceptant  el  discurs  del
separatisme, parlen de la judicialització de la política o la politització de la justícia,
perquè  amb aquestes  expressions  ataquen l’estat  de  dret  i  la  separació  de  poders,  i
posen en perill els valors fonamentals de l’Estat espanyol.

El Sr. MARTÍ GRAU replica al Sr. Sierra que té ganes que algun dia truqui a la Sra.
Alamany,  que  s’asseguin  a  una  taula  i  parlin,  cadascú  des  de  les  seves  posicions
polítiques, perquè això és el que enforteix la democràcia. Indica que tancar-se en els
principis fonamentals, tot i que no hagi esmentat el Movimiento, és una barbaritat en
termes de diàleg polític i democràtic.

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

(M1923/491) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda PRIMER.- Mostrar el desacord amb la resolució de la
Junta  Electoral  Central  i  del  Tribunal  Suprem  per  la  qual  s’intenta  executar  la
inhabilitació  del  M.H.  President  de la  Generalitat  Quim Torra  i  s’ordena la  retirada
de  la  seva  credencial  de  diputat.  L’esmentada  resolució  vulnera  tant  l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya. SEGON.-
Mostrar el desacord amb la resolució de la mateixa Junta Electoral Central i del
Tribunal  Suprem que,  fent  cas  omís  al  TJUE,  nega la  condició  d’eurodiputat  a  Oriol
Junqueras,  malgrat  que  la  recent  sentència  del  TJUE  dictamina  que  hauria  d’haver
recollit  l’acta  d’eurodiputat  i,  per  tant,  tindria  immunitat  parlamentària.  TERCER.-
Donar suport a les actuacions que es realitzen des del Parlament de Catalunya per a
protegir la Presidència de la Generalitat, vetllant per fer complir i respectar l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, la Llei de la Presidència de la Generalitat i el Govern i el
reglament del Parlament de Catalunya. QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una
solució  política  al  procés  que  viu  el  nostre  país.  S’ha  de  posar  fi  a  la  repressió,  la
judicialització  i  la  persecució  d’electes,  representants  de  la  societat  civil  i
institucions  que,  a  més  de  no  aportar  solucions,  allunyen  l’acord  polític.  CINQUÈ.-
Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. SISÈ.- Mantenir el compromís amb la
defensa del dret a decidir, per tal que siguem tots els catalans i catalanes els qui
decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. SETÈ.- Demanar al
Parlament Europeu que respecti els drets polítics d’Oriol Junqueras i faci complir la
sentència del TJUE. VUITÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del
Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidència  del  Congrés  dels  Diputats,  a  la  Presidència  del  Govern  de  l’Estat,  a  la
Presidència del Parlament Europeu, als municipis agermanats i a les entitats
municipalistes de Catalunya.

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

10. – (M1923/492)  Que  en  el  termini  d’un  mes  es  traslladi  a  la  Comissió  de  Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció un informe sobre el darrer
procés  d’oposicions  de  la  Guàrdia  Urbana  i  promoció  interna  que  inclogui  una
valoració  quantitativa  i  qualitativa  de  l’accés  i  l’anàlisi  dels  resultats  de  les  diferents
proves del procés en relació al gènere.
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El Sr. CORONAS exposa que en aquest prec parlen de la feminització del Cos de la
Guàrdia Urbana, una expressió que molts membres de la comissió han utilitzat
reiteradament. Apunta que per assolir aquest objectiu l’ajuntament disposa del III Pla
d’igualtat  d’oportunitats  2020-2023,  que  preveu  crear  dins  de  la  Comissió  Tècnica
d’Igualtat  les  comissions paritàries  específiques de l’àmbit  de la  Guàrdia  Urbana i  de
l’SPEIS,  i  desconeixen si  ja  s’han creat.  Afegeix  que aquest  pla  recollia  força mesures
per feminitzar el cos, com incentivar la incorporació de dones amb caràcter específic
a  la  Guàrdia  Urbana  i  a  l’SPEIS,  desenvolupar  accions  ajustades  a  la  realitat  de  la
Guàrdia Urbana, realitzar un procés de cerca activa de candidates a la Guàrdia
Urbana, establir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en processos selectius
d’accés a les categories del cos, valorar mesures d’acció positiva i implementar-les per
a  l’accés  de  les  dones  en  totes  les  categories  de  la  Guàrdia  Urbana,  fer  una  anàlisi
específica per identificar candidates potencials a ocupar llocs de nivell superior al
bàsic, o aprovar mesures per incentivar la promoció interna de les dones, entre altres.
Assenyala, però, que la realitat és que malgrat els intents de feminitzar el cos el
percentatge  actual  de  dones  encara  és  molt  inferior  al  d’homes,  un  12  %  del  total.
Reconeix  que  es  fan  campanyes  per  promocionar  l’accés  de  les  dones  al  cos,  però
solament una quarta part dels opositors són dones i, fins aquest moment, la
proporció d’aprovats encara és inferior.
Tot seguit, indica que el Pla d’igualtat d’oportunitats aposta per la recollida de dades i
indicadors amb perspectiva de gènere, de manera que serà fàcil retre comptes dels
resultats de les proves de gènere. El seu grup creu que és un primer pas per trencar
les  barreres  invisibles  de  biaix  de  gènere  en  els  processos  d’oposició  a  la  Guàrdia
Urbana. Tanmateix, comenta que els tests psicotècnics no es qüestionen mai i
desconeixen si tenen un biaix de gènere. Pressuposa que són tests estàndards,
tècnicament provats, acceptats científicament i inqüestionables socialment, però
apunta la possibilitat que calgui qüestionar-ho tot per assegurar que no es reprodueix
un biaix de gènere en cap procés, en cap acció ni en cap decisió, no solament en les
oposicions sinó també en la promoció interna.
Per aquesta raó presenten el prec, el text del qual llegeix a continuació.
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El Sr. BATLLE comunica que accepta el prec perquè el Govern és molt conscient de la
necessitat d’incrementar el nombre de dones dels cossos de seguretat i  agraeix al Sr.
Coronas que també s’hagi referit al Servei de Bombers, tot i que el prec es refereix de
manera molt concreta a la Guàrdia Urbana. Apunta que el percentatge de dones a la
plantilla  no  és  l’únic  indicador  a  tenir  en  compte  en  la  millora  d’aquests  processos
perquè per veure un impacte important en el total de la plantilla es necessita un
increment molt superior a la mitjana i durant molts processos, atès que es parteix de
nivells molt baixos, malgrat que durant els darrers anys hi ha hagut cada vegada més
participació  de  dones  en  els  processos  de  selecció  i  d’incorporació  a  la  Guàrdia
Urbana.  També  s’ha  incrementat  el  nombre  de  dones  que  veuen  la  Guàrdia  Urbana
com una opció professional i que per tant es presenten a les convocatòries. Anuncia
que aquesta tendència continuarà perquè treballen en l’anàlisi  i  millora de les bases,
conjuntament amb la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu i la part
social, i es faran campanyes per trencar estereotips i convocar cada vegada més
dones  perquè  formin  part  d’aquest  cos.  En  aquest  moment  estan  treballant  amb  la
Direcció de Comunicació per fer una campanya comunicativa que interpel·li
directament les dones, i espera que aviat es podrà tirar endavant. A més a més,
informa que tenen la intenció de presentar a la propera Comissió de Govern un nou
format de bases en què la feminització serà un dels aspectes destacats. També
comenta  que  han  de  feminitzar  la  funció  d’aquests  cossos,  perquè  no  es  tracta
solament  d’incorporar-hi  agents  femenines,  sinó  també de  feminitzar  la  funció  de  la
seguretat.
Per acabar,  reitera l’acceptació del  prec,  es  compromet a presentar l’informe que es
demana i agraeix l’interès per aquest tema. També s’ofereix a treballar conjuntament
altres propostes que es puguin fer en aquest àmbit perquè només assoliran l’objectiu
de la igualtat si tots s’hi comprometen.

El  Sr.  CORONAS  agraeix  l’acceptació  del  prec  i  espera  que  s’avanci  cap  a  la
feminització del cos. Està segur que si la Guàrdia Urbana és un reflex de la societat
també serà una policia millor al servei de la ciutadania.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/498)  Que  el  Govern  Municipal  dugui  a  terme  una  auditoria  sobre  l’estat  de
les colònies felines de la ciutat, amb l’objectiu de millorar-ne la seva gestió i introduir
les millores necessàries, en el termini de dos mesos, alhora que reformuli el model de
gestió de les mateixes, amb el consens de les entitats gateres de la ciutat.
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El Sr. MARTÍ GALBIS assenyala que el problema que planteja aquest prec no solament
preocupa el seu grup municipal i l’ajuntament, sinó també bastantes entitats gestores
de colònies de gats urbans. Indica que Barcelona té més de vuit-centes colònies de
gats urbans, que són gestionades per tres entitats principals, i centenars de
barcelonins,  però  especialment  barcelonines,  s’encarreguen  cada  dia  del  benestar
d’aquests  animals,  que  són  milers.  Destaca  que  Barcelona  és  una  ciutat  amiga  dels
animals, que ha tingut uns governs històricament compromesos en aquest àmbit.
Així, doncs, el seu grup està preocupat per aquesta situació i canalitza la preocupació
de les entitats de la ciutat sobre la gestió de les colònies de gats urbans. Assenyala
que aquesta situació ve de temps enrere. Saben que aquests dies hi ha hagut
reunions  a  diversos  nivells,  tècnics  i  polítics,  amb  representants  d’aquestes  entitats,
que tenen convenis per dur a terme les funcions que tenen assignades com a entitats
col·laboradores  de  l’ajuntament  i  de  la  ciutat.  Indica  que  en  aquesta  qüestió  hi  ha
molts problemes diferents i saben que el Govern municipal, des de l’àrea que lidera la
regidora Bonet, i aquestes entitats els estan analitzant, i hi ha una llista llarga de
queixes i reivindicacions que esperen que es puguin canalitzar. En tot cas, el seu grup
vol  fer  un  crit  d’alerta  sobre  aquests  problemes  i  demana  que  el  Govern  es
comprometi a resoldre’ls. Per començar, doncs, volen que es faci una auditoria sobre
la  situació  actual  d’aquestes  colònies,  a  partir  de  la  qual  i  en  paral·lel  s’haurà
d’implementar  un  conjunt  de  mesures  de  col·laboració  amb  les  entitats  que  fan  la
gestió de les colònies de gats per millorar-ne la situació i recuperar la posició de
lideratge i de referent internacional en aquest àmbit que havia tingut l’Ajuntament de
Barcelona.

La Sra. BONET agraeix la presentació del prec. Recorda que varen tenir ocasió de
parlar  d’aquesta  qüestió  arran  d’alguns  dels  incidents  que  han  viscut  algunes
d’aquestes colònies en les darreres setmanes i mesos. El govern, però, discrepa de la
manera com es formula el prec i de les mesures que es proposen, tot i que coincideix
en l’objectiu que persegueix. Es compromet, doncs, a treballar en aquesta qüestió. Dit
això, vol fer algunes puntualitzacions. En primer lloc, diu que el prec parla de 800
colònies  de  gats  ferals  però  n’hi  ha  731  de  registrades,  i  cal  veure  si  realment
continuen existint o bé si n’hi ha menys. Comenta que en l’última onada de verificació
que  es  va  fer  es  va  poder  comprovar  que  n’hi  havia  365  i,  per  tant,  s’han  d’aclarir
aquestes discrepàncies abans d’abordar com cal gestionar les colònies. En segon lloc,
informa  que  fins  ara  les  verificacions  s’havien  fet  mitjançant  plans  d’ocupació  de
Barcelona Activa i, per tant, cal disposar dels recursos necessaris, que impliquen
quatre persones amb dedicació exclusiva durant sis mesos, per poder dur a terme el
seguiment i verificar quantes colònies hi ha i on són. En tercer lloc, indica que en
aquest  moment  s’ha  començat  a  elaborar  un  pla  estratègic  de  gats  que  haurà
d’orientar  les  actuacions  municipals  per  a  la  protecció  i  el  benestar  dels  gats.
Preveuen que aquest pla es podrà posar en marxa a final de gener d’enguany.
En definitiva, afirma que el Govern municipal té la voluntat d’assegurar la bona gestió
de les colònies ferals, la qual ha de revertir en el benestar dels gats.
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El  Sr.  MARTÍ  GALBIS  agraeix  l’interès  del  Govern  en  aquesta  qüestió,  malgrat  que  el
prec  no  s’hagi  acceptat  formalment,  perquè  l’objectiu  era  comprovar  que  el  Govern
realment  té  la  voluntat  de  fer  allò  que  li  correspon  a  l’ajuntament  com  a  institució
líder en polítiques públiques de benestar animal. Considera, doncs, que no es poden
permetre el luxe de perdre posicions en aquest àmbit i remarca que els problemes
que hi ha són greus.

ES DÓNA PER TRACTAT

El PRESIDENT lamenta haver de comunicar a la comissió que el Sr. David Caminada ha
mort. Espera que la regidora de Salut confirmi aquesta notícia. Demana que consti en
acta el sentiment de tots els grups i que es faci arribar el condol de la comissió a la
companya del Sr. Caminada i als treballadors del seu servei.
Amb  l’assentiment  dels  membres  de  la  comissió,  que  es  mostren  consternats  per
aquest fet, aixeca la sessió en senyal de dol.

12. – (M1923/497) Que el  Govern Municipal  insti  el  govern de l’Estat Espanyol per tal  que
procedeixi al tancament del Centre d’Internament per a persones Estrangeres (CIE) de
Barcelona de forma imminent.

NO TRACTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/504) Que el Govern municipal procedeixi a la implantació dels sistemes de
compliment (compliance) tant a l'Ajuntaments de Barcelona, als deu Ajuntament de
districte, així com a totes les empreses, consorcis i instituts municipals, al llarg del
present any 2020.

NO TRACTAT

14. – (M1923/483) Que el Govern municipal procedeixi a la creació de l'Oficina
d'Assumptes Gitanos per a la defensa dels drets, les llibertats i la cultura gitana a
Barcelona.

NO TRACTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/490)  Instar  el  Govern  municipal  a  que  el  Comitè  d’Ètica,  en  el  termini  de  2
mesos, presenti, en Comissió o Plenari, previ Informe de la Comissió de Govern la
memòria anual de la seva activitat corresponent a l’exercici 2018 i 2019.

NO TRACTAT

16. – (M1923/487) Instar el Govern Municipal a que en el termini d’un mes ens doni trasllat
del calendari i de la consignació pressupostària prevista per a aquest mandat per la
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implementació de la Agenda 2030.

NO TRACTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

17. – (M1923/495) Que s'encarregui una auditoria tècnica externa sobre el cost del servei
d'assessorament jurídic de la OND i sobre les possibles duplicitats en els serveis
d'assessorament jurídic especialitzat proporcionats des de diferents instàncies
municipals i les millors alternatives organitzatives per a eliminar-les, presentant les
conclusions d'aquest estudi en aquesta Comissió en un termini màxim de tres mesos.

NO TRACTAT

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/493)  Quin  és  el  resultat  de  l’aplicació  del  Pla  de  xoc  aprovat  per  l’actual
govern durant el 2018 al conjunt del Districte de Ciutat Vella?

NO TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/496)  Quin  serà  el  cost  final  per  a  l’Ajuntament  dels  danys  provocats  pels
aldarulls registrats a Barcelona arran de la publicació de la sentència del procés,
incloent-hi  l’estimació  del  cost  per  les  hores  extraordinàries  dels  treballadors
municipals  o  d’empreses  al  servei  de  l’Ajuntament;  quan  està  previst  completar  la
reparació del paviment, especialment als carrils bici; i, pel que fa a les accions legals
que  s’han  dut  a  terme,  quantes  denúncies  penals  i  administratives  ha  presentat
l’Ajuntament,  quantes  sancions  ha  imposat  com  a  conseqüència  d’aquells  fets,
quantes demandes ha interposat i a quantes accions penals s’ha personat com a part
afectada i quines mesures preventives ha adoptat davant la publicitat en xarxes
socials d’accions de protesta impulsades per la plataforma Tsunami Democràtic.

NO TRACTADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

La Presidència aixeca la sessió a les 13.30 h.
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