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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  17 d'octubre de  2018 

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.-  (M1519/9870) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria de Seguretat 

per donar compte de les últimes problemàtiques sorgides en relació a la Seguretat i la Prevenció 

a la ciutat de Barcelona. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

2.-  (2018/592) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Científic, a títol pòstum, al Sr. Jorge 

Wagensberg Lubinski per la seva trajectòria dedicada a la ciència del més alt nivell, erudita i 

popular al mateix temps, i pel diàleg permanent que va establir amb disciplines com la literatura 

o l’art. 

 

3.-  (556/18) PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. María 

Mercedes Duch Méliz en nom de l’Associació d’Informació i Denúncia del Racisme 

Institucional: Suport i Seguiment Antiracista (IDRISSA), la Sra. Miriam Planas Martín en nom 

de l’entitat Enginyeria sense Fronteres i la Sra. Ana Menéndez Martínez de Bartolomé en nom 

de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona contra els acords del plenari del Consell 

Municipal de 10-04-2018 pel qual es rebutgen les propostes d’acord de les consultes ciutadanes 

sobre la gestió de l’aigua i sobre el canvi de nom de la plaça d’Antonio López, atesa la 

improcedència d’inaplicar els articles 18.1 f) i 74.3 del Reglament de Participació Ciutadana, en 

virtut del principi d’inderogabiltiat singular de les disposicions de caràcter general, tal com 

s’exposa a l’informe jurídic de data 11-10-2018 que s’incorpora a l’expedient. SEGON.- 

DECLARAR la manca de legitimació del Sr. Miquel Catasús per no haver signat ni la iniciativa 

ciutadana sobre la gestió de l’aigua ni la iniciativa ciutadana sobre el canvi de nom de la plaça 



 

Ref:  CCP 11/18 Presidència, Drets ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  15/ 10/ 2018     10: 15 
2 

d’Antonio López, i ESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. Silvia Casorran 

Martos, Sra. Maria Eulàlia Colet de Fàbregues Boixar, Sra. Montserrat Benito Soriano, Sr. 

Jorge Foix Robert, Sra. Trinidad Cuesta Sánchez i Sr. Pedro Cervera Martínez, contra els 

acords del plenari del Consell Municipal de 10-04-2018 esmentats en el paràgraf anterior, atès 

que els articles 18.1 f) i 74.3 del Reglament de Participació Ciutadana configuren una potestat 

reglada i les consultes ciutadanes esmentades s’adeqüen a l’ordenament jurídic, segons les 

consideracions dels informes jurídics que consten a l’expedient administratiu; i en 

conseqüència. TERCER.- APROVAR les consultes ciutadanes sobre la gestió de l’aigua i sobre 

el canvi de nom de la plaça d’Antonio López, en els mateixos termes i condicions contingudes 

en les propostes d’acord presentades en el plenari del Consell Municipal del dia 10-04-2018, 

que literalment reproduïdes diuen: 1. “Primer.- APROVAR, a l’empara d’allò establert a 

l’article 35 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la 

celebració de la consulta ciutadana següent: D’iniciativa ciutadana: Promoguda per l’associació 

Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, per sotmetre a consulta la pregunta següent: “Vol vostè 

que la gestió de l’aigua a Barcelona sigui pública i amb participació ciutadana?” Segon.- 

DETERMINAR que la consulta ciutadana referida a l’apartat primer és d’àmbit de ciutat. 

Tercer.- ESTABLIR que poden participar les persones majors de 16 anys inscrites al padró 

municipal de Barcelona. Quart.- PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament com a membres de la 

comissió de seguiment per a aquesta consulta les persones següents: Montserrat Morera Isern, 

Àlex Goñi Febrer i Enric Estrenjer Mortes. Cinquè.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, 

a comptar de la publicació d’aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer general 

d’entitats ciutadanes que ho vulguin, sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri 

entitats interessades en el procés de consulta. Sisè.-  PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament de 

Barcelona. 2. Primer.- APROVAR, a l’empara d’allò establert a l’article 35 de la Llei 22/1998, 

de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la celebració de la consulta ciutadana 

següent: Iniciativa ciutadana. Promoguda per l’Associació d’Informació i Denúncia del 

Racisme Institucional: Suport i seguiment Antiracista (IDRISSA), per sotmetre a consulta la 

pregunta següent: “Està vostè d’acord amb què es canviï el nom de la plaça d’Antonio López 

pel de plaça d’Idrissa Diallo com un acte de reparació històrica?” Segon.- DETERMINAR que 

la consulta ciutadana referida a l’apartat primer és d’àmbit de ciutat. Tercer.- ESTABLIR que 

poden participar les persones majors de 16 anys inscrites al padró municipal de Barcelona. 

Quart.- PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament com a membres de la comissió de seguiment 

per a aquesta consulta les persones següents: Montserrat Morera Isern, Àlex Goñi Febrer i Enric 

Estrenjer Mortes. Cinquè.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a comptar de la 

publicació d’aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats ciutadanes 

que ho vulguin, sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri entitats interessades en 

el procés de consulta. Sisè.-  PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament de Barcelona.” QUART.- 

DECLARAR, atesos els apartats 3 i 4 de l’article 95 del Reglament de Participació Ciutadana, 

la suspensió de l'executivitat d’aquesta aprovació fins que sigui possible la celebració de les 

consultes ciutadanes; suspensió que s’ha de considerar automàticament aixecada un cop 

transcorreguts els períodes als que fan referència els esmentats apartats 3 i 4 de l’article 95 

RPC. CINQUÈ.- INCORPORAR l’informe jurídic de data 11-10-2018 a la resolució dels 

recursos de reposició, perquè els serveixi de motivació d’acord amb el que estableix l’art. 88.6 

LPAC i de fonamentació de la separació del criteri expressat a l’informe de la Comissió 

d’Empara, en virtut del previst a l’art. 115.7 RPC. SISÈ.- PUBLICAR la resolució dels recursos 

de reposició a la Gaseta municipal, al Butlletí oficial de la província de Barcelona i al web 

municipal, amb el contingut establert a l’article 40.2 LPAC; NOTIFICAR-LA a les persones i 

entitats interessades; i COMUNICAR-LA a la Comissió d’Empara i a la Síndica de Greuges. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (2018/171) EXCLOURE de la licitació que té per objecte Expedient Electrònic de Contractació 

a la licitadora PIXELWARE SA, en aplicació de la clàusula 8 dels Plecs de Clàusules 

Administratives, a la licitació del Lot 1 per no presentar la documentació requerida per acreditar 

la seva solvència, i a la licitadora Nexus Information Technology SAU, en aplicació de la 

clàusula 8 dels Plecs de Clàusules Administratives, a la licitació del Lot 1 per no presentar la 

documentació requerida per acreditar la seva solvència. ADJUDICAR el contracte núm. 

18002353L01, per un import de 1.899.276,50 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Guadaltel SA amb NIF 

A41414145, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, 

sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 

1.899.276,50 € (IVA inclòs), dels quals 1.569.650,00 € corresponen al preu net i 329.626,50 € a 

l'IVA. FIXAR en 78.482,50 € l'import de la garantia definitiva. FORMALITZAR el contracte 

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

l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de 

la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Francisco Blanco. 

 

5.-  (2018/171) ADJUDICAR el contracte núm. 18002353L02, que té per objecte Plataforma de 

Contractació Electrònica, per un import de 671.069,94 euros (IVA inclòs), de conformitat amb 

la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a PIXELWARE SA amb NIF 

A81142358, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, 

sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 

441.817,04 € (IVA inclòs), dels quals 365.138,05 € corresponen al preu net i 76.678,99 € a 

l'IVA. FIXAR en 27.730,16 euros l'import de la garantia definitiva. FORMALITZAR el 

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

de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 

dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 

especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 

l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Francisco 

Blanco.  

 

6.-  (2018/171) ADJUDICAR el contracte núm. 18002353L03, que té per objecte Servei d'Oficina 

Tècnica, per un import de 457.349,87 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l'expedient a Altran Innovacion SLU amb NIF 

B80428972, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, 

sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posterior/s a l'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 
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457.349,87 € (IVA inclòs), dels quals 377.975,10 € corresponen al preu net i 79.374,77 € a 

l'IVA. FIXAR en 18.898,76 euros l'import de la garantia definitiva. FORMALITZAR el 

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

de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 

dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 

especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 

l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte Francisco Blanco.  

 

7.-  (18002708  (0731/18) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte la prestació 

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 (telèfon, 

Internet, correu electrònic, xat i xarxes socials) , amb núm. de contracte 18002708, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de 

licitació d'11.021.334,34 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor 

estimat de 29.147.330,52 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 càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document 

amb el següent desglossament: pressupost net 9.108.540,78 euros i import de l'IVA 

d'1.912.793,56 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a 

la seva autorització. 

 

8.-  (18003448  (0892/18) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el contracte 

mixt de manteniment d'edificis pels anys 2019-2021, amb núm. de contracte 18003448, 

mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost 

base de licitació de 36.713.895,76 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i 

un valor estimat de 56.638.516,95 euros, distribuït en els següents lots: Lot núm. 01, Gerència 

de Recursos, Districte 1: Ciutat Vella, per un import de 6.746.804,90 euros IVA inclòs; Lot 

núm. 02, Gerència de Drets Social, Districte 2: L'Eixample, per un import de 6.193.586,22 

euros IVA inclòs; Lot núm. 03, Gerència de Seguretat i Prevenció i gerència d'Eco, per un 

import de 4.755.069,55 euros IVA inclòs; Lot núm. 04, Districte Sants-Montjuic i les Corts, per 

un import de 3.725.104,73 euros IVA inclòs; Lot núm. 05, Districte Sarrià-Sant Gervasi i 

Gràcia, per un import de 3.015.253,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 06, Districte Horta-Guinardó 

i Nou Barris, per un import de 5.738.009,02 euros IVA inclòs; Lot núm. 07, Districte Sant 

Andreu i Sant Martí, per un import de 6.540.068,34 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 les partides i als pressupostos 

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

30.342.062,61 euros i import de l'IVA de 6.371.833,15 euros; condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 

contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

9.-  (M1519/9871) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Condemnar els insults, provocacions i amenaces reiterades contra els 

alumnes i professorat del CIC Escola Batxillerats de la Via Augusta que es van produir el 

vespre del dijous 4 d'octubre per part de comandos espanyolistes i els produïts en altres 

establiments docents. - Demanar que s'iniciï una investigació policial sobre aquest fet i sobre 

qualsevol altre de la mateixa naturalesa que s'hagi produït a la ciutat de Barcelona en els darrers 

temps. - Que l'Ajuntament lideri conjuntament amb les altres administracions les mesures 

adients perquè no tornin a succeir sucessos semblants durant les manifestacions de caire 

espanyolista. - Donar suport al professorat de Catalunya davant dels diversos atacs que han 

rebut en el darrer any. - Que l'Ajuntament de Barcelona es personi com acusació particular en 

cas de denúncia d'algun dels agredits. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/9819) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que per part del Govern municipal es desisteixi de la intenció i no es porti a 

terme la supressió de les unitats antidisturbis de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/9864) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció insta el Govern municipal a presentar, per escrit a la següent Comissió, un informe 

sobre el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana que compleixen amb els requisits per acollir-se 

a la jubilació anticipada, tenint en compte les seves funcions i escala de comandament, amb 

l'objectiu de planificar les noves promocions i poder garantir així l'estabilitat de la plantilla a la 

ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

12.-  (M1519/9884) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Denunciar l'intent de desmantellament per part del Govern municipal de la 

Unitat de Suport Policial de la Guàrdia Urbana de Barcelona que realitza la seva tasca en virtut 

de les competències pròpies que estableix la llei de seguretat ciutadana i que requereix de la 

tasca d'aquesta unitat per al seu compliment. 2. Restablir sota la denominació oportuna el 

compromís de mantenir la Unitat de Suport Policial en la seva tasca de reforç a la seguretat 

ciutadana, la protecció dels edificis municipals, contra el desordre públic i la prevenció de 

riscos i emergències. 3. Dotar a la Unitat de Suport Policial dels reforços humans i necessaris 

per a realitzar la seva tasca, reprenent el nombre d'agents que han integrat en diferents mandats 

la present unitat. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/9878) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a aturar el projecte de creació de la Unitat de 

Reforç a la Proximitat i les Emergències (URPE) i per tant, a no dissoldre la Unitat de Suport 

Policial (USP). 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/9875) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que l'Ajuntament de Barcelona exigeixi a les empreses un augment de la 

remuneració com a mínim de 10 euros/hora per treballadora del Servei d'Atenció Domiciliària 

tenint en compte l'augment pressupostari que hi ha hagut al servei, de la mateixa manera que 

presenti un informe sobre el seguiment de les condicions laborals de les treballadores, tenint en 

compte que cal continuar treballant per assolir la plena municipalització del servei, tal i com 

s'especificava en el programa de Barcelona en Comú. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

15.-  (M1519/9872) Que el Govern municipal de Barcelona dediqui en aquest mandat un carrer o 

plaça en un lloc emblemàtic i simbòlic de la ciutat de Barcelona dedicat al Primer d'octubre. 

 

16.-  (M1519/9873) Que es convoqui abans de finalitzar l'any 2018 el Consell d'Entitats de 

Barcelona, (CMEB) per tal de rendir comptes de subvencions, els convenis, la gestió cívica o la 

mostra d'entitats que es duu a terme en el marc de la Festa Major de la ciutat de Barcelona i que 

en el marc d'aquest Consell es debati i acordi la seva continuïtat i, en cas d'acordar-se la seva 

dissolució, en quin altre òrgan es tractaran aquests temes. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/9865) Instar el Govern municipal a donar compliment a la proposició aprovada en 

aquesta mateixa Comissió, en data 14 de març de 2018, i a presentar el Reglament al qual es va 

comprometre, per tal que l'Ajuntament de Barcelona garanteixi, finalment, el dret a l'adaptació 

professional de qualsevol persona que tingui qualsevol grau de discapacitat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/9885) Que el Govern municipal s'abstingui de mobilitzar recursos i habilitar despeses 

destinades a comunicar, publicitar i difondre la construcció d'habitatges públics que no 

s'entreguin durant aquest mandat a través de diferents suports (anuncis, cartells, tanques i altres) 

en els que no es detallen ni el calendari ni els terminis d'execució de les operacions i al seu lloc 

siguin destinades a programes i actuacions amb una incidència directa immediata en l'augment 

de la cohesió social, el benestar de la ciutadania i la millora de la qualitat de vida de les 

persones. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/9879) Que el Govern municipal realitzi un anàlisi i valoració dels incidents que s'han 

produït a Barcelona amb motiu de l'1 d'octubre, i a traslladar les seves conclusions als grups 

municipals, així com condemnar l'actuació dels CDR i d'altres grups independentistes que han 

alterat l'ordre i la convivència a la ciutat amb motiu de l'1 d'octubre, i a prendre les accions 

legals oportunes, tot exigint el rescabalament dels danys i perjudicis causats a la ciutat de 

Barcelona, si s'escau. 

 

20.-  (M1519/9880) Que el Govern municipal expliqui els motius pels quals no ha presentat la 

darrera enquesta de victimització i la faci pública en el termini màxim d'una setmana. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

21.-  (M1519/9820) Quins són els motius de cancel·lació del contracte a d'Almena Cooperativa 

Feminista i que ha passat amb el disseny de la APP que tenia que fer aquesta empresa per 

conèixer les agressions i/o assetjament sexual a l'espai públic de Barcelona? 

 

22.-  (M1519/9821) En relació a la investigació oberta per l'Autoritat Catalana de la Competència i 

l'Oficina Antifrau de Catalunya per pràctiques anticompetitives per part d'un grup d'empreses i 

que en alguns mitjans de comunicació s'ha relacionat amb l'Ajuntament de Barcelona, quina 

informació té el Govern municipal i quines mesures ha adoptat o té previst adoptar? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/9866) Quin és el protocol d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona davant pintades i 

murals amb simbologia feixista, incitació a l'odi o a la violència, en els edificis municipals i 

també a finques privades? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

24.-  (M1519/9886) Quin ha estat el resultat i la valoració de les actuacions contra la venda no 

autoritzada de begudes alcohòliques a l'espai públic durant l'estiu? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

25.-  (M1519/9874) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

(M1519/7009) aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 

Seguretat i Prevenció del mes d'octubre de 2017 en la que es deia: La Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1. Lamentar la manca de 

lideratge i de voluntat política real del govern municipal per resoldre el fenomen de la venda 

ambulant il·legal. 2. Que el Govern municipal presenti a la comissió del mes de novembre el 

balanç de les accions realitzades per combatre la venda ambulant il·legal al llarg de l’any 2016 i 

de tot el que portem del 2017. 3. Que el govern municipal lliuri als grups municipals i als 

membres del Consell Ciutat i Comerç les conclusions de la Taula de treball coordinada per la 
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Sindicatura de Greuges. 4. Que el Govern municipal presenti en el transcurs dels propers tres 

mesos un nou Pla per abordar el fenomen de la venda il·legal per tal de caminar vers la seva 

eradicació i l’abordatge social. 5. Que en paral·lel a aquest Pla a mig i llarg termini, es presenti 

també un pla de xoc per tal de poder actuar de forma imminent, per eradicar els punts més 

massificats on hi ha el fenomen. 6. Que a tal objectiu es realitzi un cens real tant del nombre 

com del perfil de les persones que exerceixen la venda il·legal que permeti anar reorientant les 

polítiques i una manipulació de les zones de venda tant en superfície com amb subsòl. 7. Que el 

Pla contempli la col·laboració transversal amb la resta d’administracions implicades, assumint 

les pròpies responsabilitats. 8. Que el Govern municipal reforci la vigilància i el control de la 

Guàrdia Urbana sobre la venda il·legal al carrer, que està perjudicant greument a comerciants i 

restauradors, conjuntament amb Mossos d’Esquadra i Policia Portuària, en el marc de les seves 

competències. 9. Que el Pla sigui curós i respectuós amb el comerç així com amb les persones 

que pateixen l’explotació i la denigració d’haver-se de dedicar al top manta per subsistir. 10. 

Que l’Ajuntament de Barcelona es sumi de forma efectiva a les campanyes de comunicació 

liderades per la Direcció General de Comerç de la Generalitat amb recursos suficients i com a 

complement al Pla propi de ciutat, tal i com es va comprometre. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


