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A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia 

VINT-I-CINC de GENER de DOS MIL DINOU, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

Municipal, en sessió extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa 

Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d’Alcaldia, 

Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, 

i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores Agustí Colom Cabau, Gala Pin 

Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, 

Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Jaume Ciurana i Llevadot, Sònia 

Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i 

Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, 

Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, 

Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas i Martorell, 

Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Gemma Sendra i Planas, Jaume 

Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat 

Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, Alberto 

Villagrasa Gil, Sra. Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura, Pere Casas 

Zarzuela, i els Srs. Gerard Ardanuy i Mata i Juan José Puigcorbé i Benaiges, assistits 

pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 

Hi és present l'interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les setze 

hores i quaranta-cinc minuts. 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

Proposició / declaració de grup 

 

Dels grups municipals Demòcrata i d’ERC: 

 

Única.- (M1519/10374) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

1. Reprovar la gestió del Govern municipal en matèria de Seguretat, Prevenció i de la 

Guàrdia Urbana de la ciutat de Barcelona i instar el Govern municipal a canviar les 

polítiques municipals en aquest àmbit, que s’han demostrat clarament ineficaces, en 

la línia de les diferents iniciatives aprovades a la comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 2. Dotar la Guàrdia Urbana de 

Barcelona dels recursos humans, materials i de formació necessaris. 

 

El Sr. CIURANA, abans de començar el ple extraordinari, vol deixar constància que 

el Govern es va entestar a celebrar tres sessions en un mateix dia en contra del criteri 

majoritari dels grups expressat a la junta de portaveus. Observa que aquest darrer ple 

estava convocat per a les tres de la tarda i ja són tres quarts de cinc. 

Per tant, demana a l’alcaldessa que reflexioni si realment aquesta decisió que va 

prendre prestigia la institució, si considera que afavorirà el debat serè sobre el tema 

que es disposen a tractar. I li demana, ara que enfila la recta final del mandat, que 
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circumstàncies com aquestes no es tornin a repetir. 

Assenyala que els grups de l’oposició tenen altres maneres i altres recursos per forçar 

que no es donin situacions com aquesta, però entén que és a l’alcaldessa a qui 

correspon la responsabilitat d’ordenar els debats i convocar els plens, i en aquest cas 

no ha optat per la solució més idònia. 

 

La Sra. ALCALDESSA diu que tindrà en compte la petició, i obre la sessió 

extraordinària, tal com s’havia previst. 

 

Seguidament, el Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ demana un recés de cinc minuts, atès que 

porten gairebé vuit hores continuades en aquesta cambra i alguns membres del 

consistori han intervingut ja una vintena de vegades; petició a la qual la Sra. 

ALCALDESSA respon que qui té necessitat de sortir ho fa sense cap impediment. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que com a portaveu de Prevenció i Seguretat del Grup 

Demòcrata es vol afegir a les queixes expressades pel Sr. Ciurana amb relació a la 

manera d’afrontar un ple extraordinari sobre una matèria tan sensible i important com 

la prevenció, la seguretat i les emergències. 

Dit això, indica que la proposició que presenten conjuntament amb el grup d’ERC 

consta de dos punts, el primer dels quals és la reprovació al Govern de la ciutat per la 

seva mala gestió de les polítiques públiques de seguretat; i, el segon, que demana 

més mitjans materials, humans i de formació per a la Guàrdia Urbana. Confirma que 

es tracta de dos punts molt concrets que resumeixen el que fa tres anys i mig que 

denuncien. 

Recorda, en primer lloc, que amb aquest ple extraordinari pretenen fer un compendi 

de tot el que han estat denunciant darrerament, quan han tingut ocasió de comprovar 

com tots els índex d’inseguretat i d’incivisme s’han enlairat pels núvols en totes les 

enquestes. Precisa, així, que el segon semestre de 2018, segons consta al Baròmetre 

municipal, el 21% de la ciutadania considera que la inseguretat és el problema 

número 1 de Barcelona, cosa que indica que estan vivint una situació insostenible, 

també quant a l’incivisme. 

Fa avinent que aquells que han tingut responsabilitats de govern a la ciutat en una 

conjuntura de crisi econòmica profunda, molt pitjor que no pas ara, coneixen les 

dificultats per impedir l’increment de fets delictius, amb voluntat política, amb 

recursos suficients, donant suport a la Guàrdia Urbana, i fent esforços de coordinació 

amb la resta d’administracions públiques competents i els cossos policials. 

Reconeix que fent-ho així es pot fer molta feina, altrament, sembla obvi que l’actual 

govern no l’ha feta, si s’ha de jutjar pels resultats obtinguts. 

Aprofita l’ocasió per reivindicar la bona feina feta per l’anterior primer tinent 

d’alcaldia d’aquest ajuntament sota les directrius de l’alcalde Trias, Joaquim Forn, 

que va exercir un comandament reconegut també per la mateixa Guàrdia Urbana i 

pels cossos d’emergències de la ciutat, i posteriorment com a conseller d’Interior del 

Govern de la Generalitat. 

Remarca que ell sí que va ser un regidor a temps complet amb la Guàrdia Urbana, i 

també amb els cossos d’emergència, no com passa actualment, amb una alcaldessa 

regidora responsable de seguretat que no s’hi dedica full time, tal com demostra que 

el 21% dels barcelonins i les barcelonines opinen que la inseguretat és el principal 

problema de la ciutat, quan no fa gaire aquest percentatge era del 3,6%. 
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Per tant, valora aquest estat de coses com un fracàs de la màxima responsable 

política de la prevenció i la seguretat a l’Ajuntament de Barcelona; i diu que ha 

quedat acreditat que ni ella ni cap regidor o regidora del seu govern s’han ocupat del 

dia a dia de la prevenció i la seguretat, i han deixat el comissionat tot sol davant del 

perill, el qual aprofita per saludar, així com també el seu equip. I constata que el 

comissionat ha funcionat com un fals fusible davant la manca de direcció política de 

les polítiques de prevenció i seguretat. 

Constata que l’actual govern parteix d’un problema d’inici amb la policia i la seva 

important funció, i la mostra d’això és que va arribar a l’alcaldia carregat de 

prejudicis i al·lèrgies amb relació a la Guàrdia Urbana, fins al punt que la mateixa 

regidora Gala Pin va reconèixer, a finals de l’any passat, que havien trigat tres anys a 

adonar-se de la importància que tenia la policia de la ciutat. 

Tanmateix, recorda que, d’entrada, el Govern va voler suprimir la USP, van buidar 

les funcions de la Guàrdia Urbana, fins i tot en la persecució del delicte, i van deixar 

de fer la convocatòria de les places al cos el 2016, que es tradueix en la pèrdua de 

més de cent places; també han aconseguit que la Guàrdia Urbana se senti 

desemparada, desincentivada i desmotivada amb els resultats per tothom coneguts. I 

aprofita l’avinentesa per reiterar el suport del Grup Municipal Demòcrata al cos de la 

Guàrdia Urbana. 

Afegeix que davant els recents resultats del Baròmetre municipal a què ja ha al·ludit, 

és la primera vegada en trenta anys que la inseguretat és la primera preocupació de la 

ciutadania, i recorda que el 2015 aquest percentatge era del 3,4%. Igualment, pel que 

fa a l’enquesta de victimització, assenyala que també aporta una dada preocupant, 

com és que el 25,6%, un de cada quatre barcelonins, i el 36% dels residents a Ciutat 

Vella, han estat víctimes d’un delicte el 2017 i el 2018. 

No obstant aquesta situació, encara estan esperant les dades del seguiment de 

l’aplicació de l’Ordenança de civisme, i diu que confia que algun dia convoquin els 

grups i els expliquin els “grans” resultats de la seva aplicació, que el Govern va 

intentar modificar sense consens i que, a hores d’ara, resta dins d’un calaix. 

Conclou, doncs, que tenen molts problemes d’inseguretat, cosa que situa Barcelona 

com la ciutat més insegura de l’Estat; es genera alarma social, mentre el Govern, en 

comptes de fer política, es dedica a centrifugar responsabilitats. Recorda que fa una 

estona el Sr. Trias definia l’alcaldessa com a especialista en aquesta pràctica i, per 

tant, sospita que la seva intervenció servirà per llançar les culpes a l’Estat i a la 

Generalitat. 

Demana al Govern, per tant, que faci una mica d’autocrítica i que expressi voluntat 

d’esmena. Tanmateix, diu que en la recta final del mandat tampoc no esperen gaire 

res; no obstant això, recorda que han demanat la reprovació dels responsables polítics 

de Prevenció i Seguretat en comissió i també en aquesta cambra, que no ha servit de 

res, i en aquests moments tenen greus problemes de llei i d’ordre a la ciutat, i 

necessiten que la ciutadania recuperi la confiança en aquesta institució i els seus 

màxims dirigents. 

Confirma que tenen molt poc temps, i que no confien en el Govern, de manera que 

només els queda confiar que en el proper mandat, amb un canvi de govern, aquest 

estat de coses es pugui resoldre. 

 

El Sr. CORONAS comença saludant el Sr. Recasens, comissionat de Seguretat, i que 

considera el quaranta-dosè regidor d’aquest consistori, atès el nombre 

d’intervencions que ha fet en comissió, probablement més que no pas cap altre 

regidor del Govern, en matèria de seguretat i prevenció. 
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Dit això, assenyala que el seu grup va demanar aquest ple extraordinari arran del 

resultat del Baròmetre municipal, on queda clar que el 21% dels barcelonins i les 

barcelonines diuen que la seguretat és el principal problema de la ciutat, però també 

per un seguit d’evidències en les dades, que confirmen que els delictes a la ciutat van 

créixer d’un 4,5% entre el 2016 i el 2017, i encara molt més entre el 2017 i el 2018, 

en què van arribar a un 19%. 

Entén que aquestes dades són una evidència; i reconeix que aquest increment també 

s’ha produït en altres ciutats, tot i que sospita que no pas amb els mateixos 

percentatges; però tampoc no pretén dir que Barcelona sigui la més insegura entre les 

ciutats de la seva mida, però sí que l’increment hi és una tendència que cal revertir, ja 

que si no hi ha un punt d’inflexió, probablement l’any vinent aquesta dada 

s’incrementarà encara més. 

Quant als resultats de la darrera enquesta de victimització, que correspon al 2017, diu 

que no pretén fer ara un repàs exhaustiu de les dades, tan sols vol deixar constància 

que en tots els índexs els percentatges s’han incrementat. 

Afegeix que, a més, s’enfronten a una situació amb menys recursos humans a la 

Guàrdia Urbana, i els propers mesos les prejubilacions, possibles gràcies al decret 

“maleït” per als qui no han fet la previsió que dos-cents cinquanta agents de la 

Guàrdia Urbana es podran jubilar, amb les consegüents conseqüències de manca de 

recursos humans. Reconeix que el juny entra una nova promoció al cos, 

d’aproximadament cent trenta agents nous, i no pas tres-cents com va afirmar 

l’alcaldessa fa poc, potser perquè no tenia constància d’aquesta dada o es va 

confondre, malgrat que l’hauria de tenir ben present. 

Confirma l’existència, també, d’agents externs a les competències municipals i, en 

aquest sentit, esmenta la saturació de la justícia i diu que, sortosament, sembla que el 

mes vinent entrarà en funcionament el segon jutjat de furts que pot ajudar a 

desembussar el col·lapse actual. Igualment, confirma que també manquen mossos 

d’esquadra. 

Això no obstant, diu que la pregunta és què poden fer des d’aquest ajuntament, i creu 

que el primer que està clar és que cal millorar els recursos humans, ja que els propers 

mesos es veuen abocats a un descens del nombre d’agents de la Guàrdia Urbana, de 

més d’un centenar, i han de trobar la manera de resoldre-ho. 

Pel que fa als recursos materials, diu que no pot ser que una unitat nocturna que surt 

de Sants-Montjuïc hagi d’anar a buscar un alcoholímetre o un etilòmetre a Sarrià - 

Sant Gervasi perquè no disposen del material adequat. 

Afegeix que també cal més i millor formació específica, tal com s’ha pogut 

comprovar amb el cas de la gossa Sota; i recorda que el seu grup ja fa mesos que 

demanava aquesta formació específica i ara sembla que, de pressa i corrents, es 

posarà en marxa una formació que s’havia previst per a més endavant. 

En conseqüència, assenyala que la qüestió és quin és el model de seguretat de la 

ciutat. En aquest sentit, comenta que l’altre dia el Sr. Recasens va dir-los que era un 

model basat en la proximitat, el territori i la transparència; i que ell va dir en 

comissió, i ara repeteix, que proximitat no és només posar agents de barri; territori no 

és que les unitats nocturnes no disposin del material necessari; i transparència tampoc 

no és, a parer seu, que l’excap de la Guàrdia Urbana, que va ser cessat, es reincorpori 

al servei actiu sense donar més explicacions. 

Així, diu que o bé es creuen la proximitat, o és un concepte buit de contingut, com 

també passa amb el territori i la transparència, o s’exerceix o no existeix. 

Per tant, adverteix que han de parlar de model i han de tenir molt clar que no es 

poden barrejar els problemes de seguretat amb els de convivència, que són dues 
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problemàtiques diferents i que volen solucions diferents; i afegeix que la manera 

d’abordar el cas d’uns joves que consumeixen cànnabis i alcohol en una plaça, és 

molt diferent d’actuar en un narcopis. 

Fa notar que la dreta sí que barreja les coses en aquests casos, i per això consideren 

essencial que l’esquerra abordi el discurs de la seguretat sense cap mena de prejudici 

ni por de parlar-ne, ja que si l’esquerra no en parla només ho fa la dreta i això s’ha 

d’evitar, ja que la dreta diu que això només se soluciona amb més policia i més 

porres, i ells diuen que no només, sinó que hi ha moltes altres coses que s’han de fer. 

Així, confirma que, òbviament, han de parlar de Guàrdia Urbana, de més recursos 

humans i materials en aquest cos, de formació; però també han de parlar d’educadors 

de carrer, valorar què fan amb els agents cívics. En definitiva, constata que han de 

definir un model, i això és el que no està fent el Govern. 

Demana al Govern i a tots plegats que no tinguin por, que no es tracta que els grups 

Demòcrata i d’ERC amb aquest ple extraordinari tinguin intenció d’alimentar el 

discurs sobre seguretat que vol la dreta, sinó ben al contrari, pretenen centrar el 

discurs a parlar de seguretat pública, que és un dret més de la ciutadania. 

 

La Sra. MEJÍAS diu que escoltant el Sr. Coronas, sobretot en l’última part de la seva 

intervenció, li ha semblat que tenia cert remordiment per haver contribuït a la 

celebració d’aquest debat, com si la resta de grups no hi tinguessin dret, i a ells els 

fes una certa recança. 

Afirma, altrament, que s’ha de parlar de seguretat perquè ho requereixen els resultats 

del Baròmetre municipal, que ho situa com una de les primeres preocupacions de la 

ciutadania; i perquè, malgrat que es vulgui tapar, tots se n’adonen diàriament quan 

veuen imatges que els sap greu que es donin als carrers de la ciutat. 

Observa que aquesta és la quarta convocatòria, entre plens i comissions, que es fa 

amb caràcter extraordinari per parlar de seguretat, bé pels problemes amb el top 

manta, pels narcopisos, o per actes de violència contra interessos turístics o per 

batusses i molta violència al metro. 

Diu que està d'acord amb el Sr. Coronas amb el fet que no és el mateix el problema 

de la delinqüència que el de l’incivisme, però assenyala que a les estadístiques només 

surten els delictes que s’han denunciat, però les faltes per incompliment de 

l’ordenança de civisme no apareixen a les estadístiques; per tant, entén que han de 

deduir que encara hi ha molts més problemes que se sumen als delictes denunciats 

que agreugen la situació de la convivència a Barcelona, cosa que els ha de preocupar 

encara més. 

Fa referència al fet que l’alcaldessa es va reservar, també, la competència en matèria 

de seguretat, i creu que ho va fer més per les topades històriques que havia tingut 

amb la Guàrdia Urbana, i amb la intenció d’intentar reformar el sistema de seguretat i 

prevenció; i el resultat d’això és que s’han trobat amb una alcaldessa que té autèntica 

animadversió a aplicar l’autoritat en una ciutat on viuen centenars de milers de 

persones, i que requereix la regulació de les relacions de convivència. 

I constata que, per fer això, l’alcaldessa designa un comissionat, el qual aprofita per 

saludar, que és qui ha de donar la cara quan han d’afrontar problemes gravíssims de 

convivència, i que ella s’ha negat a reconèixer moltes vegades. Comenta, en aquest 

sentit, que fa pocs dies, a la conferència que va fer l’alcaldessa al Col·legi de 

Periodistes, va dir que Barcelona no és una ciutat insegura, però té un problema 

específic de seguretat, cosa que diu que no acaba d’entendre. I remarca que la 

inseguretat no és una percepció, ni una invenció de la dreta reaccionària, sinó que ho 

palesen les estadístiques. 
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I entén que tenen aquest problema de seguretat perquè en els gairebé quatre anys que 

fa que governa Barcelona en Comú, i com admetia la Sra. Pin, fins ara no s’han 

adonat que la policia era absolutament necessària a la ciutat; i que el cos de la 

Guàrdia Urbana se l’ha de dotar amb els recursos humans i materials necessaris. 

Fa notar que és molt important saber què succeeix en altres ciutats, perquè també 

s’aprèn d’altres models. En aquest sentit, diu que el que succeeix a Barcelona no té 

comparació amb cap altra ciutat espanyola; i, amb les dades a la mà, assenyala que a 

Madrid els delictes s’han incrementat d’un 1%, i a València del 0,2%, mentre que a 

Barcelona l’augment ha estat d’un 20%, amb més de vint delictes per dia. 

Considera, doncs, que les dades són extremament preocupants, i diu al Sr. Coronas 

que poden discutir els models, però no les dades objectives. 

I remarca que les conseqüències de tot plegat les pateixen els barris més desprotegits, 

com el Raval o Baró de Viver; i assegura que no ha vist una preocupació tan intensa 

com la que es va generar amb el cas de la gossa Sota, i tan poca en el cas del veí de 

Baró de Viver que va ser cruelment assassinat al carrer davant de la seva família. 

Considera que això els hauria de preocupar, perquè es va tolerar que determinades 

persones s’haguessin apoderat del barri. 

Nega que el seu grup sigui alarmista, però creu que cal deixar d’una vegada de banda 

el bonisme populista i fer-se càrrec que Barcelona té problemes que s’han d’abordar, 

que cal posar els recursos necessaris, i que aquesta administració és la principal 

responsable de fer-ho, i que l’alcaldessa ha de tenir clar que és la responsable de la 

seguretat. 

 

El Sr. COLLBONI reconeix que Barcelona té un problema de seguretat, que així ho 

confirmen les estadístiques, però també perquè els ho diu la gent, i també els ho 

diuen quan visiten els barris i parlen amb els veïns i comerciants. Constata que hi ha 

carrers a Ciutat Vella on no es podia caminar amb tranquil·litat, abans de les batudes, 

perquè els comerços estaven assetjats. I confirma que ell mateix ha informat moltes 

vegades, sense fer soroll, la regidora Gala Pin, d’aquestes situacions. 

Igualment, comenta que una farmacèutica de Nou Barris l’únic sistema de 

comunicació que té amb la policia és un whatsapp; o comerciants i veïns del Besòs 

que han d’instal·lar càmeres als seus aparcaments perquè els rebenten els vehicles dia 

sí dia també; finques de l’Eixample on entren de nit i assenyalen les portes que poden 

ser objectiu d’un assalt o un atracament. 

Indica que això són exemples del que està passant a Barcelona, i així ho confirmen 

les dades; i reconeix que hi ha uns motius propis i genuïns d’aquesta ciutat que els 

han portat a aquest estat de coses, i que la responsabilitat del Govern municipal hi té 

molt a veure. Així, com s’ha dit, en un mateix país, a Madrid o a València, ciutats 

governades per coalicions d’esquerra, això no ha passat. 

Apunta que la situació té a veure amb la confiança amb la policia, les policies, i a 

Barcelona és evident que hi ha hagut prejudicis i la voluntat, durant molt de temps, 

de negar el que estava succeint, negar que hi havia un problema de seguretat fins que 

s’han trobat amb l’aigua al coll, fins que s’han fet les batudes a Ciutat Vella, que 

també són símptoma d’un fracàs, ja que es fan quan s’ha perdut el control als barris. 

Posa de manifest que la confiança en la Guàrdia Urbana té molt a veure amb la força 

dissuasiva que té la policia als carrers de la ciutat; perquè quan la Guàrdia Urbana 

sent que el Govern de la ciutat li dona suport actua de manera clara; quan un 

responsable polític diu que a la ciutat hi ha normes que s’han de complir i que 

vetllarà perquè es compleixin, és quan la força dissuasiva de la Guàrdia Urbana és 

realment eficaç. 
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Altrament, constata que quan qui governa no respecta la Guàrdia Urbana, la població 

ho percep. I justifica aquesta afirmació perquè ha parlat sovint amb representants 

sindicals de la Guàrdia Urbana, amb comandaments i amb el comissionat, el Sr. 

Recasens. I confirma que quan el PSC formava part del Govern de la ciutat, tenien 

costum de fer periòdicament reunions monogràfiques sobre seguretat, perquè 

personalment tenia responsabilitats en l’àmbit econòmic de la ciutat, i el top manta 

suposava un problema. 

Diu, per tant, que parla amb coneixement de causa, i reconeix que l’estat de coses en 

què es troben es veia venir. 

Fa notar als grups promotors d’aquest ple extraordinari que ell no hauria proposat 

una reprovació, perquè la gestió de la seguretat ja ha estat reprovada i, per tant, ho 

considera una reiteració. I considera que la gent espera, a banda de reprovacions, 

propostes de mesures; i amb aquest objectiu, assenyala que el seu grup va proposar 

un pacte sobre seguretat a la ciutat, en considerar que hi ha consens al consistori en 

aquests moments; un pacte que hauria d’anar en la direcció, d’entrada, de fer una 

declaració pública de suport valent i sense complexos a la Guàrdia Urbana; en segon 

lloc, s’haurien de centrar en la manca d’efectius al carrer, sobretot per fer prevenció. 

En aquest sentit, recorda que en la darrera etapa de governs socialistes es van fer 

convocatòries a la Guàrdia Urbana de més de mil places, mentre que ara se n’ha 

anunciat una amb les places justes per cobrir les jubilacions, i que no és suficient, 

sobretot si es volen fer polítiques de prevenció i de proximitat als barris; insisteix que 

hi ha molts barris que se senten desatesos pel que fa a la presència policial. 

Continua dient que és necessari el compromís de totes les administracions, tot i que 

saben que la responsable en seguretat pública és la Generalitat, però això no li ho han 

sentit dir a l’alcaldessa fins fa poc, en tres anys no li han sentit dir que hi havia un 

dèficit de presència de mossos d’esquadra a Barcelona, i que és fonamental per a la 

coordinació de la seguretat. 

Quant al civisme, diu que disposen d’una ordenança que al Govern li sembla 

horrorosa, però que, si es complís, moltes de les coses que avui veuen als carrers de 

la ciutat no passarien. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ posa de manifest que novament es porta a aprovació la 

reprovació de l’alcaldessa al capdavant de les polítiques de seguretat de la ciutat, i la 

reclamació de més mitjans per a la Guàrdia Urbana, i com sempre ha fet el grup del 

PP donarà suport a la proposició, molt similar a la que fa poc va presentar el seu 

grup. 

Posa en qüestió, però, que d’aquest debat en surti alguna cosa més que una nova 

reprovació a l’alcaldessa que, certament, és responsable de la inseguretat que es viu a 

Barcelona, i afegeix que és tan responsable com corresponsable. Entén que allò que 

seria procedent, a més de la reprovació, seria preguntar-se quants delictes més 

haurien de produir-se a Barcelona, quant més ha de créixer la delinqüència, perquè es 

revisi el pla de seguretat vigent que van aprovar fa, amb prou feines, tres anys. 

Considera que això és el que hauria estat més efectiu, i recorda que encara resten uns 

quants mesos perquè es constitueixi un nou govern municipal. 

Diu que hauria volgut veure propostes, un nou pla de seguretat, revisat, que deixi 

sense efecte el del 2016, atenent el fet que el delicte s’ha disparat a la ciutat, les 

normes de convivència es trenquen i la inseguretat i la indefensió dels barcelonins 

que paguen els seus impostos, i que compleixen les normes és més que evident. 

Assenyala que el seu grup ha presentat una esmena —innocent o no— a aquesta 

proposició, que era que a més de reprovar l’alcaldessa es reprovi, també, el Sr. Torra, 
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president del Govern de la Generalitat, que és l’altra administració corresponsable. I 

recorda que les polítiques de seguretat de Barcelona són municipals i de la 

Generalitat; i pregunta al Sr. Trias, proponent d’aquest ple extraordinari, si no és 

conscient que el pla de seguretat s’aprova a la Junta Local de Seguretat, i que es va 

traslladar a l’Ajuntament com una mesura de govern. Insisteix que la reprovació ha 

de ser dual, a la Sra. Colau i al Sr. Torra, que està més pendent que els mossos 

d’esquadra segueixin les directrius independentistes que no pas de garantir la 

seguretat i la convivència a Barcelona. 

Confirma que això és el que demana el seu grup, i si algun altre grup els dona suport, 

proposa de convocar un ple extraordinari per analitzar les polítiques de seguretat de 

la Generalitat a Barcelona, i la manca d’efectius dels mossos d’esquadra, perquè 

sempre el nacionalisme ha estat més pendent de desplegar els mossos per tot el 

territori català que no pas en aquells municipis on els substituïa, en el seu moment, la 

policia nacional. Indica que és d’aquí d’on prové el dèficit històric de les polítiques 

de seguretat del Govern de Catalunya amb la ciutat de Barcelona. I constata que això 

es continua mantenint, i per aquest motiu la Guàrdia Urbana ha de fer l’esforç que li 

és propi i inherent a les seves competències municipals i, també, els serveis que no és 

capaç d’atendre la Generalitat amb els mossos d’esquadra. 

Recapitula, per tant, que hi ha, d’una banda, la incompetència en polítiques de 

seguretat i la lluita contra la delinqüència, però, d’altra banda, també hi ha la 

incompetència del Sr. Torra com a responsable polític dels mossos d’esquadra. 

Continua dient que encara no han reformat el conveni de civisme que va aprovar la 

Generalitat el 2005; que els equipaments dels mossos d’esquadra previstos a 

Barcelona fa més d’una dècada, entre els quals la comissaria de Sant Martí, o la del 

carrer Quatre Camins a Sarrià - Sant Gervasi, encara continuen sent una assignatura 

pendent. Precisa que la plantilla dels mossos és d’amb prou feines tres mil efectius, 

quan la ràtio de la Llei de seguretat pública de Catalunya és de quatre mil. 

Remarca que el que acaba de dir és el que el seu grup també vol que es tingui en 

compte que la responsabilitat en matèria de polítiques de seguretat és compartida 

amb la Generalitat, i que s’imposa revisar el Pla de seguretat, ampliar la plantilla de 

la Guàrdia Urbana i que el Govern municipal li doni suport, cosa que no ha fet 

l’alcaldessa en gaires ocasions, lamentablement. 

Observa, en aquest sentit, que ell té la teoria que l’alcaldessa és regidora de seguretat 

perquè no ho volia ser el Sr. Asens, que abans de ser regidor era l’advocat de tots els 

que perseguien qualsevol uniformat que es movia a Barcelona, ja fos de la Guàrdia 

Urbana com dels Mossos; i sempre estava més pendent d’aplicar als agents la certesa 

de culpabilitat que no pas reconèixer, com a qualsevol altre ciutadà, la presumpció 

d’innocència. 

I retreu al Govern que hagi estat més pendent de protegir els manters que no pas de 

donar suport a la Guàrdia Urbana; de liquidar la USP per raons ideològiques, que no 

pas garantir els operatius policials. 

Conclou que les que ha exposat són les propostes del seu grup, i afegeix que també 

convé que la Sra. Colau deixi enrere, d’una vegada, la seva al·lèrgia a la llei i a la 

policia que està provocant brots de delinqüència i deteriorament de la convivència als 

barris. 

 

La Sra. ROVIRA diu que resulta evident que ja fa mesos que s’ha encetat la 

campanya electoral en aquest ajuntament, i ja porten moltes sessions de la comissió 

de Presidència i també molts plenaris parlant sobre la seguretat, únicament i 

exclusivament des d’una perspectiva determinada, que el seu grup impugna una 

vegada i una altra. Lamenta, doncs, haver de repetir constantment un seguit de 
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conceptes que consideren que aquest consistori hauria de tenir clars, però que avui 

novament repetiran, tot i que el seu grup no era partidari de convocar aquest ple 

extraordinari. 

Apunta, d’una banda, que els esgota escoltar discursos simples, titulars i que no 

s’abordi la qüestió de la seguretat des d’una perspectiva complexa, amb totes les 

seves variables, i allò que realment afecta la ciutat i, per tant, anant a l’arrel de la 

situació de possible inseguretat i d’inseguretat certa que es dona a la ciutat. 

Diu que també els cansa que una vegada i una altra es tornin a proposar les mateixes 

mesures que fa quaranta anys per abordar les situacions d’inseguretat, sense 

comprendre que si continuen fent sempre el mateix és evident que la situació 

d’inseguretat no variarà; altrament, el seu grup considera que cal canviar paradigmes, 

i confirma que ja hi ha gent que treballa des d’una altra perspectiva el concepte de la 

seguretat; i que també és hora que tots els partits comencin a comprendre que cal 

parlar de moltes altres coses que no només de la policia, i que així s’ha d’afrontar la 

inseguretat als districtes. 

Manifesta que el seu grup considera que davant una realitat complexa cal fugir dels 

arguments dels partits de respostes simples, i de mentides que moltes vegades 

s’estenen a còpia de titulars per tal de fer partidisme, i lamenta molt que els partits de 

l’esquerra s’hi sumin. 

Reconeix l’evidència que els delictes han augmentat, així ho confirmen les dades, i 

també que la percepció d’inseguretat també ha augmentat. Malgrat això, considera 

que tots els partits s’haurien de preguntar de què parlen quan es refereixen a la 

sensació d’inseguretat, què hi entra; si, per exemple, es refereixen al fet que facin 

algú fora de casa perquè no pot pagar el lloguer, estar pendent de si es patirà una 

agressió sexual pel carrer, i assegura que des del seu punt de vista això són situacions 

de clara inseguretat. 

Fa notar, doncs que quan es parla de percepció d’inseguretat sobre la base dels 

indicadors que s’utilitzen per a les enquestes, també per al Baròmetre municipal, es 

tenen en compte situacions com les que ha posat d’exemple, i no només fets delictius 

que s’han d’atacar des d’una intervenció policial. 

Afirma que el seu grup no es cansarà de dir que per capgirar la situació d’inseguretat 

que hi ha a la ciutat cal parlar de seguretat des de totes les seves dimensions; i diu 

que lamenta que al pla que va presentar aquest ajuntament respecte a la seguretat a 

Barcelona es parlés de la proximitat dels agents de la Guàrdia Urbana, de la 

prevenció i de la transparència, però s’obviés la perspectiva integral de seguretat, que 

també inclou la garantia de drets, que té una dimensió econòmica, en el sentit que 

tothom pugui arribar a final de mes, la precarietat laboral, un aspecte que la dreta 

sempre oblida, i que és una de les preocupacions de la ciutadania que ocupa un dels 

primers llocs al Baròmetre municipal. I remarca que, sobretot, el sector de la 

restauració i l’hoteler són dels que més contribueixen a aquesta precarització laboral, 

i que la dreta sempre defensa aferrissadament. 

Diu que també s’ha de destacar la necessitat de fer més comunitat, de més 

treballadores i educadores socials, més psicòlegs i més organització i articulació per 

part del conjunt del veïnat, perquè no n’hi ha prou a anar traient centenars d’ofertes 

per incrementar el nombre d’agents dels cossos policials, i volen condicions dignes 

per a les educadores de carrer, per a les treballadores i treballadors socials que, a dia 

d’avui, estan precaritzats i fa mesos que reclamen la seva municipalització que els 

equipari en drets amb la resta de treballadors de serveis socials. 
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A tall de conclusió, manifesta que no estan d’acord que, reiteradament, es posi al 

centre de tot la dimensió policial quan es parla de seguretat, i creuen que cal anar a 

l’arrel de les desigualtats; i remarca que els informes posen de manifest que 

l’increment dels fets delictius està vinculat, també, a una situació de conflictivitat 

social i de necessitats materials de part de la ciutadania. 

Per tant, el seu grup advoca per una seguretat integral, que prioritzi les persones no 

només amb perspectiva policial sinó des d’una perspectiva, sobretot, psicosocial. 

 

El Sr. ARDANUY addueix que no poques coses es poden dir avui aquí que no 

s’hagin dit durant els gairebé quatre anys de mandat. Entén, doncs, que fora bo que 

fossin tots plegats una mica més creatius a l’hora d’abordar aquest assumpte, ja que 

la visió i les estratègies entorn de la seguretat, tant del Govern com de l’oposició, fan 

un flac favor a la ciutadania. 

Reconeix que la percepció d’inseguretat és evident, i també ho és la manca de 

confiança en l’Administració pel que fa a la seguretat, i entén que cal arribar a acords 

polítics. 

En conseqüència, afirma que hi ha una manca absoluta d’adaptabilitat i per donar 

respostes a la ciutadania, i així ho han manifestat moltes vegades; i ell mateix ha 

proposat, de vegades, la possibilitat d’arribar a alguna mena d’acords o compartir 

punts de vista entorn de la seguretat. I adverteix que perden una oportunitat 

claríssima perquè aquest ajuntament tingui un lideratge i una resposta social en 

aspectes de seguretat i de prevenció. Tanmateix, lamenta que una vegada i una altra 

tornin a repetir el mateix debat tàctic, que no dona respostes. 

Així, confirma que poca cosa té a afegir a aquest debat d’esgrima política, i diu que, 

personalment, li sap greu que la feina que podrien portar a terme com a ajuntament, 

juntament amb cercar solucions als problemes principals que palesen els baròmetres i 

les enquestes, no sigui possible perquè es dediquen a unes partides d’escacs 

polítiques que els mantenen paralitzats i incapaços de trobar solucions. 

Entén, però, que existeix la possibilitat d’arribar a acords i lamenta el trist favor que 

fan tots plegats a la ciutadania. 

Finalment, diu que ajorna el seu posicionament fins que acabin totes les 

intervencions. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ destaca que la seguretat ciutadana s’ha convertit en el tema 

recurrent de la comissió de Presidència, amb compareixences periòdiques del 

comissionat Recasens, i en un dels assumptes més destacats en gairebé tots els plens. 

Assenyala que si a això s’hi afegeix el notable increment delictiu a tot Catalunya, a 

Barcelona, que arriba a graus d’emergència a Ciutat Vella, i a més se li sumen els 

resultats del Baròmetre municipal, que confirma que la seguretat és la principal 

preocupació de la ciutadania, no tenen més remei que concloure que generen un 

continu debat estèril, ja que malgrat el nombre d’hores que hi han esmerçat no han 

estat capaços d’arribar a cap mena de solució per aturar la percepció que té la 

ciutadania del grau de seguretat a la ciutat. 

Entén, en conseqüència, que hi ha alguna cosa que tots plegats estan fent malament 

en aquest consistori. I remarca que no és que no hi hagi majories pel que fa a la 

necessitat d’incrementar la dotació policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos 

d’Esquadra, i tampoc no és perquè la majoria no demani judicis exprés, que no 

prescriguin els delictes o que, fins i tot, s’endureixi el Codi penal. 

Reconeix que s’han multiplicat els furts, però també les detencions; s’han fet 

macrooperacions policials amb gran èxit al Raval, però s’ha desviat l’atenció a altres 
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indrets més controlats. Considera, per tant, que la solució rau més enllà del soroll i de 

la fúria, ja que la sensació d’inseguretat no és només un patir per la integritat física o 

per la propietat; sinó que la por i la inseguretat també neixen de la pobresa, de la 

gana i de la necessitat de sobreviure, la precarietat i l’atur, la marginació, la falta 

d’habitatge i la desigualtat. 

Constata que aquestes situacions coexisteixen amb una sanció social i una creixent 

desigualtat d’oportunitats, on es genera un gamberrisme alliberador de qui no té res 

més per autoafirmar-se. 

Afirma que en una democràcia les solucions no són autoritàries ni màgiques, sinó 

socials i polítiques, amb mesures concretes i damunt la taula. 

 

La Sra. ALCALDESSA celebra que hi hagi interès, si és sincer, per la seguretat; i 

reconeix que tenen un baròmetre municipal que expressa una percepció d’inseguretat 

en la ciutadania i, per tant, això ha de preocupar el Govern de la ciutat, i en aquest 

sentit diu que no qüestiona aquest plenari extraordinari. 

Això no obstant, sí que qüestiona l’enfocament i la manera de plantejar-lo; en aquest 

sentit, diu que ha distingit diferents tons en les intervencions, i entre els mateixos dos 

grups proposants. Agraeix el to d’ERC, que ha estat crític i que ha fet aportacions, 

amb algunes de les quals poden estar d’acord, però que el seu to ha estat clarament 

constructiu. Així, aquest grup ha parlat de model, de la necessitat de més formació i 

dotació d’agents i ho ha fet amb serenor. 

Altrament, constata que el grup Demòcrata ha parlat de fracàs generalitzat, que ha 

personalitzat en ella, cosa que diu que li sorprèn, atès que la responsabilitat de la 

seguretat és de la Generalitat i, per tant, del PDeCAT. I li recorda que és un conseller 

d’aquesta formació, que té manifestacions dels mossos d’esquadra cada setmana, i 

aquesta Conselleria, la que no aporta agents a la ciutat de Barcelona des de fa un 

munt d’anys. Afegeix que fa poc, arran de l’incendi en un bloc de pisos de Badalona, 

on van morir tres persones, van ser els bombers de Barcelona els qui hi van acudir 

per la manca d’efectius a Bombers de la Generalitat. I diu que ella no faria una 

declaració de fracàs generalitzat del conseller Buch perquè és conscient de la 

complexitat de tot plegat. 

Per tant, demana que si realment volen resoldre els problemes de la seguretat 

s’esforcin en el to. 

Observa que la Sra. Mejías li ha preguntat per què deia que Barcelona no era una 

ciutat insegura, però que tenia un problema específic de seguretat, afirmació que 

ratifica. En aquest sentit, comenta que en un informe recent de The Safe Cities Index, 

publicat per The Economist, que entén que a la regidora no li sembla una referència 

sospitosa de ser antisistema, s’hi diu que Barcelona és la tretzena ciutat més segura 

del món; i diu que això no és incompatible amb problemes específics de seguretat 

com a ciutat gran i internacional que és Barcelona, tal com passa a Madrid, París o 

Londres. Així, diu que ara com ara tenen molt acotat el problema del narcotràfic, que 

han patit sobretot els darrers mesos, i es comencen a veure resultats al Raval i a 

Ciutat Vella. I constata que hi ha un increment de furts, que és bàsicament el delicte 

principal de la ciutat, però també a la resta de Catalunya, i que respon a causes 

estructurals que no són només de Barcelona. I afegeix que el Centre d’Estudis de la 

Generalitat deia que la percepció d’inseguretat s’ha multiplicat per nou a tot 

Catalunya. 

I assegura que amb això no pretén treure’s les responsabilitats del damunt, que els 

importa la seguretat de la ciutat que, com deia el regidor Coronas, és un dret i s’hi ha 

d’invertir el màxim d’esforç. Per tant, han de diagnosticar les causes i implementar 
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solucions. 

Concreta, doncs, que el primer que s’ha de fer és preguntar-se per les causes, en una 

conjuntura que és molt anòmala en molts sentits; apunta, en aquest sentit, l’existència 

de l’alerta antiterrorista, i el fet que han patit un dels pitjors atemptats dels darrers 

trenta anys, un fet que a banda de generar alarma i inseguretat requereix que molts 

efectius policials que ordinàriament es podrien destinar a altres coses, s’han de 

destinar a política antiterrorista. Igualment, constata que hi ha hagut un augment de 

protestes per l’excepcionalitat politicojudicial que estan vivint; i s’han multiplicat per 

dos les protestes a la ciutat, cosa que implica la mobilització de molts agents de la 

Guàrdia Urbana i dels Mossos per protegir la seguretat i regular el trànsit. 

Indica que arran de l’aplicació del 155 hi ha hagut, en tres anys, tres consellers 

d’Interior diferents, i creu que tothom sap que quan arriba algú nou a un càrrec de 

responsabilitat, primer s’ha d’assentar en el càrrec, ha de fer-se amb la situació, ha de 

fer els nomenaments que consideri pertinents, i tot plegat és temps que va passant. 

Aprofita, en aquest moment, per saludar els representants de la Guàrdia Urbana i dels 

Mossos que avui els acompanyen, i també el comissionat de Seguretat Amadeu 

Recasens i el seu equip. 

Posa de manifest que en els moments de dificultats, de màxima excepcionalitat del 

155, sempre ha tingut bones paraules per als cossos policials, Guàrdia Urbana i 

Mossos d’Esquadra, i per l’excel·lent coordinació entre ells malgrat la tensió política 

extrema que s’ha produït en molts moments, i destaca que la coordinació i la feina a 

peu de carrer sempre ha funcionat, i així ho han manifestat. 

Reconeix que hi ha diferències entre la Generalitat i l’Ajuntament, i mentre aquest 

ajuntament augmenta la plantilla de la Guàrdia Urbana anualment; enguany 

s’incorporaran 150 agents, i 300 places noves sortiran aquest any, a més de les tres-

centes que s’han creat durant el mandat. Altrament, constata que d’ençà del 2009 els 

mossos d’esquadra no s’han incrementat en cap ni un; i aquest cos no ha fet cap hora 

extra des del setembre, mentre que aquest ajuntament ha pagat dotze milions d’euros 

en aquest concepte. 

Fa notar, doncs, que l’esforç d’una i altra administració és radicalment oposat i 

incomparable. I confirma que estan fent feina i treballant per cercar solucions amb 

propostes rigoroses. 

 

El Sr. MARTÍ sol·licita acumular el temps per a la seva darrera intervenció. 

 

El Sr. CORONAS observa que un 30% de persones respon a les preguntes del 

Baròmetre que no denuncien perquè consideren que la policia no hi pot fer res, i 

entén que això és un símptoma que alguna cosa no funciona. 

Confirma que no només han crescut els furts, sinó també, i molt, els robatoris amb 

força. I fa notar que la Guàrdia Urbana no espera copets a l’esquena i discursos, sinó 

dotació de personal, tenint en compte, sobretot, que l’any vinent s’enfronta a una 

reducció per jubilacions anticipades, malgrat que enguany entren cent vint-i-cinc 

agents nous, i també reclamen recursos materials i una formació adequada. 

Pel que fa a la coordinació, reconeix que els comandaments ho fan bé, però en 

l’àmbit de carrer no funciona igual de bé; i, en aquest sentit, convida l’alcaldessa a 

parlar amb els agents de la Guàrdia Urbana que patrullen. 

Manifesta que el to del seu grup és constructiu i sempre ho ha estat en l’àmbit de la 

seguretat, i reconeix que altres grups fan un discurs abrandat però sense cap proposta 

al darrere, només es recreen amb el problema. I diu que, fins i tot, per un moment ha 

pensat que la Sra. Mejías el reprovava a ell, i li fa notar que aquesta és una 
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reprovació al govern que proposa el seu grup, i ho fan perquè les dades avalen que la 

gestió de la seguretat no ha funcionat; i afirma que el model de Ciutadans ja el 

coneixen, és recrear-se amb el problema i dir que calen mil policies més a la ciutat; i 

recorda que això no va funcionar tan bé com pretenen quan el Sr. Valls va ser 

ministre d’Interior a França, juntament amb l’expulsió de gitanos perquè considerava 

que amenaçaven la seguretat, fins i tot menors d’edat que viatjaven en un autocar 

escolar. 

Assenyala que davant un discurs semblant, que malauradament intenten imposar, el 

seu grup proposa solucions, d’abordar el model, i assegura que són capaços de fer-

ho. Reconeix que hi ha un bon cos d’agents de la Guàrdia Urbana, millorable com 

totes les policies, però necessita recursos. 

 

La Sra. MEJÍAS replica que el Sr. Coronas és tan responsable com l’alcaldessa 

perquè la seva formació governa a la Generalitat, i per tant també són responsables 

del desplegament dels mossos d’esquadra i així els ho fan saber els alcaldes de tot 

Catalunya. 

Dit això, demana a l’alcaldessa que no menteixi, que no és cert que s’incorporen més 

agents de la Guàrdia Urbana, sinó que es reposen els que es jubilen, és una taxa de 

reposició. I remarca que si hi ha un problema greu de narcotràfic, que pateixen tots, 

el que ha de fer l’alcaldessa és posar-se en contacte amb altres cossos de seguretat 

que tenen competències en matèria de la lluita contra el narcotràfic i que estarien 

encantats d’actuar. Li suggereix que cridi la Guàrdia Civil, que és molt competent en 

la matèria. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ diu que cal fer extensiva la reprovació al Sr. Torra, ja 

que ell i l’alcaldessa són corresponsables dels índexs de delinqüència a la ciutat, i 

aprovar un nou pla de seguretat que deixi enrere el que es va aprovar el 2016 i que ha 

fracassat. 

 

El Sr. ARDANUY avança que farà una abstenció. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ es posiciona en el mateix sentit. 

 

La Sra. ALCALDESSA demana als grups que governen la Generalitat, però 

especialment al grup Demòcrata en aquesta cambra, que de la promoció actual de 

mossos, com a mínim cent cinquanta agents es destinin a Barcelona el proper estiu, 

que els necessiten urgentment, i els proposa de fer arribar conjuntament aquesta 

petició a la Generalitat. 

I precisa que aquest ajuntament ha sumat els agents de la Guàrdia Urbana que els 

permet la llei, ja que recorda que hi ha una limitació. 

 

El Sr. MARTÍ diu al Sr. Fernández Díaz que hi ha debats que han de tenir lloc al 

Parlament de Catalunya, especialment, cosa que no vol dir que els hagin de defugir 

aquí. 

Dit això, respon a l’alcaldessa que el seu grup sempre ha tingut interès per la 

seguretat i que són gent seriosa, que no fa demagògia. Li recorda que tenen de 

referent Joaquim Forn, que va ser primer tinent d’alcaldia i responsable de la Guàrdia 

Urbana i de Prevenció i Seguretat i, posteriorment, conseller d’Interior. 
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Quant a la proposta que els acaba de fer, diu que estan d'acord que falten mossos 

d’esquadra a Barcelona, i assegura que faran perquè n’hi hagi més, tot i que el 

nombre exacte l’han de negociar entre els governs. Reitera, però, el compromís del 

seu grup a ajudar en aquest sentit. 

Reconeix que tots volen més recursos per a la Guàrdia Urbana; però entenen que en 

aquest debat no és moment de plantejar segons quin tipus de modificacions o canvis 

en el model policial, ja que el temps no els ho permet i més encara el fet que siguin a 

finals del mandat. Altrament, remarca que tots els grups municipals i les formacions 

que representen tenen l’obligació de presentar noves propostes de cara al futur 

proper. 

Apunta, però, que el desplegament de la policia de proximitat és purament virtual, 

sobretot perquè no hi ha prou agents; afegeix l’existència de moltes denúncies 

sindicals; i que hi ha comissaries i equipaments policials en unes condicions del segle 

XIX; apunta que fa mesos que parlen del CECOR sense arribar enlloc. Afegeix que 

hi ha una coordinació política, que no pas tècnica, deficient amb els mossos 

d’esquadra i la manca d’entre cinc-cents i mil efectius; confirma que hi ha hagut un 

8% de retallades certificades amb documents oficials per gerents i responsables 

polítics del Govern municipal. Posa en relleu, també, la possibilitat d’una allau de 

prejubilacions, gairebé un 10% de la plantilla, i les tres-centes places que es 

convocaran només cobreixen les jubilacions i una part de les prejubilacions. 

Continua dient que hi ha precarietat en els vehicles de la Guàrdia Urbana, i no hi ha 

dotacions per cobrir el servei nocturn, cosa que denuncien des de fa tres anys i mig. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb catorze vots en contra —

emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, 

Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també per les Sres. Rovira i Reguant i el Sr. Casas—, dues 

abstencions —emeses pels Srs. Ardanuy i Puigcorbé—, i vint-i-cinc vots a favor de 

la resta de membres del consistori. 

 
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les disset 

hores i quaranta minuts. 


