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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  16 de gener de  2019 

Hora: 10 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.-  (M1519/10885) Que comparegui el responsable del govern municipal en matèria de Seguretat 

per tractar les polítiques municipals de Seguretat i Civisme del darrer any a la ciutat de 

Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

2.-  (M1519/10863) Que comparegui el responsable del govern municipal en matèria de prevenció i 

seguretat per tal d'informar sobre l'actuació de la Guàrdia Urbana al districte de Sants-Montjuïc 

envers una persona sense llar i la seva gossa, així com de la investigació duta a terme per part 

de la UDAI per esclarir els fets que van acabar amb la mort de la gossa Sota. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

3.-  (2019/24) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. August Gil Matamala en 

reconeixement de la seva trajectòria vital i professional, com a veu fidel als principis universals 

de llibertat i justícia.  

 

4.-  (512/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. José Solchaga Zala, acordat pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 29 de gener de 1949. 
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5.-  (510/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

commemorativa dels XXV anys de Pau al Sr. Francisco Franco Bahamonde, acordat pel Plenari 

del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 13 d’agost de 1964. 

 

6.-  (513/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Or de la Ciutat de Barcelona a la Sección Femenina, acordat pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 23 de juliol de 1966. 

 

7.-  (515/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Agustín Muñoz Grandes, acordat pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 26 de febrer de 1969. 

 

8.-  (1385/18) DEIXAR sense efecte l’acord de la Comissió Municipal permanent de l’Ajuntament 

de Barcelona, adoptat el 16 de juliol de 1929, pel qual es sol·licita al Consell de Ministres la 

concessió de la Gran Cruz de Beneficència al senyor Severiano Martínez Anido; INSTAR 

l’administració competent perquè iniciïn els tràmits per a la revocació de la concessió de la 

Gran Cruz de Beneficència al senyor Severiano Martínez Anido. 

 

9.-  (516/2018) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Honor de la Ciutat de Barcelona al Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, 

acordat per la Comissió Municipal Permanent de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 26 de 

juliol de 1939. 

 

10.-  (1383/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’ Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Alfonso Pérez-Viñeta Lucio, acordat pel Plenari del 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 2 de febrer de 1971. 

 

11.-  (1384/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’ Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Luis Carrero Blanco, acordat pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a títol pòstum en sessió de 27 de desembre de 1973. 

 

12.-  (514/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla 

d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Antonio Ibáñez Freire, acordat pel Plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 2 de febrer de 1967. 

 

13.-  (517/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i Distincions de 

l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament del pergamí i 

la placa de plata de fill adoptiu de Barcelona al Sr. Felipe Acedo Colunga, acordat pel Plenari 

del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 30 de maig de 1953. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

14.-  (EM 2018-12/20) APROVAR inicialment la modificació dels articles que s'indiquen a 

continuació dels estatuts dels ens instrumentals de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat 

amb la Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de 

Barcelona (aprovada per la Comissió de Govern del dia 26 de juliol de 2018 ) amb el redactat 

que consta a l'annex adjunt: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (articles 1, 2 i 5), 

Institut Municipal d'Informàtica (articles 1 i 2), Institut Municipal d'Hisenda (articles 1 i 2), 

Institut Municipal de Mercats (articles 1 i 2), Institut Municipal d'Educació (articles 1 i 2), 

Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (articles 1 i 2), Institut Barcelona 

Esports (articles 1 i 2), Institut Municipal de Serveis Socials (articles 1 i 2), Institut Municipal 

de l'Habitatge i Rehabilitació (articles 3 i 4), Institut de Cultura (articles 1 i 3), Fundació Mies 

Van Der Rohe (articles 1 i 3), Institut Municipal de Parcs i Jardins (articles 1 i 3), Institut 

Municipal d'Urbanisme (articles 1, 3, 4 i 22), Barcelona de Serveis Municipals, SA (articles 1 i 

2), Informació i Comunicació de Barcelona, SA (article 2), Barcelona Activa, SA (articles 1 i 

3), Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (articles 1 i 2 i s’introdueix l’article 2 bis), 

Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (s’introdueix l’article 1 bis i es modifica l’article 2) i  Foment 

de Ciutat, SA (articles 1, 2, 3 i s’introdueix l’article 2 bis); SOTMETRE-LA a informació 

pública durant un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb els articles 201 i concordants del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens 

locals. 

 

15.-  (20184283) RESOLDRE no adjudicar el contracte 18002561, que té per objecte el 

subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 10 furgonetes d’atestats per a la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de contractació pública sostenible, la 

tramitació del qual va ser iniciada per acord de la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció,  de 20 de juny de 2018, amb un pressupost total de licitació 

d’1.125.300,00 euros, IVA inclòs i un valor estimat de 930.000,00 euros, d’acord amb els 

motius d’interès públic assenyalats als informes que figuren a l’expedient. ANUL·LAR 

l'autorització de la despesa esmentada amb càrrec a la partida i als pressupostos corresponents, 

amb el següent desglossament: pressupost net 930.000,00 euros; tipus impositiu del 21 % 

d'IVA, i import de l'IVA de 195.300,00 euros. 

 

16.-  (20184264) PROSSEGUIR la tramitació del procediment de contractació per a l’adjudicació del 

contracte 18002394, de subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 15 furgonetes i de 4 

tot terrenys per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb mesures de 

contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 1: Subministrament de 15 

furgonetes mixtes i Lot 2: Subministrament de 4 tot terreny), d’acord amb els informes que 

figuren a l’expedient. DEIXAR sense efecte l’aplicació pressupostària continguda en el plec de 

clàusules administratives aprovat en data 20 de juny de 2018 i, en aquest sentit, ANUL·LAR 

parcialment l’autorització de la despesa per import de 199.014,75 euros, que corresponen 

151.098,75 euros a l’exercici 2019 – Lot 1, i 47.916,00 euros a l’exercici 2019 – Lot 2, amb 

càrrec a la/es partida/es corresponents dels pressupostos esmentats. APROVAR l'ampliació de 

l'autorització de despesa pel mateix import, amb el següent desglossament: 151.098,75 euros a 

l’exercici 2024 – Lot 1, i 47.916,00 euros a l’exercici 2024 – Lot 2, amb càrrec a la/es 
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partida/es corresponents dels pressupostos esmentats, condicionat a l’existència de crèdit 

suficient en els pressupostos dels exercicis posteriors a l’actual. CONVOCAR una nova 

licitació d’aquest contracte mitjançant l’obertura d’un nou període per a la presentació d’ofertes 

a partir de la publicació del corresponent anunci al DOUE i al Perfil del contractant. 

 

17.-  (1020/18 ) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte l’execució del servei de 

neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i 

Gerències de l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 18003968, mitjançant 

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

76.190.083,38 euros i amb un pressupost total de licitació de 63.250.642,55 euros, IVA inclòs, 

determinat en funció de preus unitaris, distribuït en els següents lots: Lot 1: Gerència de 

Recursos i Districte de Ciutat Vella per un import de 13.220.311,83 euros IVA inclòs; Lot 

2:Districte de l’Eixample per un import de 4.770.767,31 euros IVA inclòs; Lot 3:Districte de 

Sants-Montjuïc per un import de 4.634.047,41 euros IVA inclòs; Lot 4:Gerència de Drets 

Socials i Districte de Les Corts per un import de 6.665.843,79  euros IVA inclòs; Lot 

5:Gerència de Seguretat i Prevenció i Districte de Sarrià-Sant Gervasi per un import de 

8.796.347,41 euros IVA inclòs; Lot 6:Gerència d’Ecologia Urbana i Districte de Gràcia per un 

import de 5.308.424,14 euros IVA inclòs; Lot 7:Districte d’Horta Guinardó per un import de 

4.217.878,65 euros IVA inclòs; Lot 8:Districte de Nou Barris per un import de 4.652.892,03 

euros IVA inclòs; Lot 9:Districte de Sant Andreu per un import de 4.875.107,54 euros IVA 

inclòs; Lot 10:Districte de Sant Martí per un import de 6.109.022,44 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 càrrec a la/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest document amb el següent desglossament: 

pressupost net  52.273.258,26 euros; tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 

10.977.384,29 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s. 

 

18.-  (0731/18 ) ADJUDICAR el contracte núm. 18002708, que té per objecte la contractació dels 

serveis d’informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen a l’Ajuntament de Barcelona a 

través dels diferents canals d’atenció ciutadana prestats on line i en diferit, pel pressupost base 

de licitació d'11.021.334,34 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient, a l’empresa Atento Teleservicios España, SA, amb NIF 

A78751997, i d’acord amb la seva proposició i els preus unitaris oferts, en ser considerada 

l'oferta més avantatjosa segons els criteris establerts als plecs. DISPOSAR la despesa a favor 

l’adjudicatari amb càrrec a les partides i pressupostos que s'indiquen en el corresponent 

document amb un import d'11.021.334,34 euros (IVA inclòs), dels quals 9.108.540,78 euros 

corresponen al preu net i 1.912.793,56 euros a l'IVA; condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. REQUERIR l'adjudicatari per tal que, 

en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels 

adjudicataris 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, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de 

Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. DESIGNAR com a responsable del 

contracte la Sra. Rosa Mateu Torres. 

 

19.-  (18000204) APROVAR el plec del Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules 

Tècniques de l’Acord Marc, amb núm. de contracte 180000204, que té per objecte la selecció 
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d’empreses i fixació de les condicions dels successius contractes per a la prestació dels serveis 

per al desenvolupament de projectes TIC de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de 

contractació pública sostenible, així com per als organismes autònoms locals de l’Ajuntament 

de Barcelona, a adjudicar a un màxim de vuit empreses per a cada Lot i sublots següents: Lot 1: 

Consultoria Estratègica i de Processos TIC; Lot 2: Consultoria Tecnològica; Lot 3: J2EE; Lot 4: 

SAP; Lot 5: Data Analysis; Lot 6: (sublot 1): Python (Sistemes d’Informació); Lot 6 (Sublot 2): 

Python (Aplicacions); Lot 7: Oficina Tècnica. CONVOCAR  la licitació mitjançant 

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). FACULTAR el Gerent de 

l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona per l’adopció de tots els actes derivats 

d’aquesta licitació. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

20.-  (M1519/10888) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Commemorar el vuitantè aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a 

Barcelona i del final de la Guerra d'Espanya del 1936-1939 amb diverses iniciatives de caràcter 

institucional, social i cultural per tal de conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de 

defensar constantment la llibertat i la democràcia. 2. Commemorar l'inici de la Segona Guerra 

Mundial per tenir present en les generacions actuals els horrors que van provocar aquells fets 

històrics. 3. Demanar a l'Ajuntament de Barcelona que promogui el reconeixement de totes 

aquelles persones que arriscaren la seva llibertat i la seva vida en la lluita contra el franquisme i 

que es recordin individualment a les víctimes barcelonines dels camps de concentració nazis a 

través de la instal·lació d'"Stolpersteine", tal com s'ha fet a altres ciutats d'Europa. 4. Reafirmar 

Barcelona com a ciutat que vol ser capdavantera en la lluita ferma pels valors de la llibertat, la 

democràcia i els drets humans i cívics, ciutat que condemna i rebutja els règims totalitaris i els 

seus múltiples crims contra la humanitat i es posiciona enfront les actituds i ideologies que avui 

en dia tornen a reviure en diversos punts d'Europa i que són hereves espirituals d'aquells règims. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/10827) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal procedeixi a la dotació precisa al cos de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona dels mitjans materials que permetin la gravació audiovisual dels seus 

agents en les seves actuacions a la via pública. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/10864) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el govern municipal a emprendre totes les accions legals que pertoquin, per tal 

d'exigir responsabilitats a tots aquells que puguin tenir alguna responsabilitat en el tapiat d'un 

pis amb menors a dins al barri de Ciutat Meridiana. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/10878) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Establir un Pacte de Ciutat per a la Guàrdia Urbana que impliqui al govern 

municipal i al conjunt de partits de l'oposició amb l'objectiu de reforçar la policia local de 

Barcelona, dotar-la de recursos humans i materials suficients així com del suport polític 

necessari per a realitzar la seva tasca i que tingui per objectiu treballar per: - Reforçar la 

plantilla de la Guàrdia Urbana i a la vegada preveure els efectes de les futures jubilacions en el 

conjunt del cos i iniciar un pla urgent de reforç amb la convocatòria d'un mínim de 1000 noves 

places d'agents de la Guàrdia urbana en els propers 5 anys. - Acompanyar aquest increment de 

la plantilla de la Guàrdia Urbana amb les dotacions necessàries de material i personal de suport. 

- Establir una declaració conjunta de totes les forces polítiques de suport a la Guàrdia Urbana en 

les seves tasques reconegudes en la Carta Municipal de Barcelona. - Establir un diàleg amb 

totes les administracions corresponents per a fer efectiu aquest reforç de la Guàrdia Urbana i 

acompanyar-lo a la vegada del reforç necessari de la resta de cossos policials per a complir amb 

les previsions del Parlament de Catalunya en matèria de Seguretat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/10871) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que el govern municipal insti la presidenta de TMB a convocar una reunió 

amb el director de Seguretat de TMB, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, les empreses 

de seguretat contractades i els representants dels treballadors de seguretat privada, per tal 

d'elaborar un nou pla de seguretat del metro de Barcelona per tal de millorar la seguretat de les 

seves instal·lacions. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

25.-  (M1519/10867) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que s'aturi la persecució cap al col·lectiu de manters fins que l'administració 

pública pugui garantir el dret a l'habitatge, el dret al treball, el dret d'accés al conjunt de drets 

socials per a  aquestes veïnes que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat. No es pot 

exigir a aquelles que menys tenen i a aquelles que no tenen garantits els drets a la ciutat de 

Barcelona, que compleixin una suposada legalitat que va clarament en contra de la seva 

supervivència a la nostra ciutat. Per tant, fins que l'administració no compleixi amb els seus 

deures, no pot perseguir a aquelles més vulnerables. Per tant proposem també, que mentre no es 

resolgui la garantia de drets per a aquestes persones per part de l'administració mentre el 

fenomen per sobreviure a la ciutat de Barcelona dels manters continuï en els nostres barris, cal 

habilitar un espai fix i segur on puguin desenvolupar la seva tasca i més, donada la situació 

d'alerta 4, per garantir la seguretat de totes les veïnes. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

26.-  (M1519/10828) Que el govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona realitzi tots els tràmits 

necessaris per desallotjar l'immoble ocupat il·legalment de la Casa de Cadis, situat al carrer 

Sardenya núm. 279. 



 

Ref:  CCP 1/19 Presidència 
v.  14/ 1/ 2019     10: 45 

7 

 

27.-  (M1519/10829) Que el govern municipal reculli en un document, de forma fefaent, l'obligació 

al dret a la formació física dels integrant de la Guàrdia Urbana de Barcelona, dels seus caps i 

agents, per a un millor desenvolupament de les seves funcions. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

28.-  (M1519/10879) Que el govern municipal dugui a terme una intervenció immediata per tal de 

protegir el dret al descans de les veïnes i veïns del Districte de Gràcia tot vetllant alhora per 

garantir una òptima convivència a l'espai públic, perseguint les conductes incíviques reincidents 

i treballant perquè la Unitat Nocturna Operativa compti amb la suficient dotació de recursos i 

agents operatius de la Guàrdia Urbana. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

29.-  (M1519/10872) Instar l'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona a liderar i actuar amb tots els recursos disponibles per assegurar l'èxit de la present 

edició del Mobile World Congress, i vetllar pel normal i bon funcionament de tots els serveis 

públics de la ciutat, en especial dels transports públics, taxi, aeroport i qualsevol altre servei 

amb impacte a la ciutat. 

 

30.-  (M1519/10873) Que l'Ajuntament de Barcelona es personi com acusació popular, una vegada 

identificat l'autor, per l'agressió al periodista Cake Minuesa, quan el passat 21 de desembre amb 

ocasió de la celebració del Consell de Ministres a la ciutat de Barcelona cobria aquesta 

informació. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

31.-  (M1519/10887) El Primer Tinent d'Alcaldessa té previst deixar les seves resposabilitats a 

l'Ajuntament de Barcelona per tal d'exercir com a candidat al Parlament Europeu per tal de no 

fer un ús partidista del seu càrrec institucional? En cas de fer-ho, en quin moment deixaria les 

seves funcions com a Primer Tinent d'Alcaldessa? 

 

32.-  (M1519/10886) Quin és el capteniment del govern municipal sobre les possibles 

internalitzacions dels treballadors de les televisions de districte i el futur d'aquestes? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

33.-  (M1519/10865) Quines mesures pensa adoptar el govern municipal per evitar que aquesta 

situació es pugui tornar a produir en qualsevol de les cavalcades i altres actes relacionats amb el 

Reis d'Orient que s'organitzen per tota la ciutat amb la col·laboració de l'Ajuntament? 

 

34.-  (M1519/10866) Quants agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran acollir-se a la 

possibilitat de jubilar-se anticipadament, tal i com els hi permet el decret per a la jubilació 

anticipada dels policies locals, i quines són les mesures que pensa prendre el govern municipal 

davant la possibilitat de què hi hagi un alt índex d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

que s'acullin a aquesta possibilitat? 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

35.-  (M1519/10880) Quines intervencions i mesures preventives de protecció davant l'ocupació 

s'han aplicat en relació a l'edifici de la Torre del Fang amb anterioritat a l'incendi que el va 

afectar el passat dia 8 de gener? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


