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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 17 d’octubre de 2018 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 d’octubre de 2018, s’hi reuneix 

la COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ, sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi 

assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà, Gala 

Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Santiago 

Alonso Beltrán, Maria Magdalena Barceló Verea, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés 

Añón, Xavier Mulleras Vinzia, Maria Rovira Torrens, Gerard Ardanuy i Mata i Juan José 

Puigcorbé i Benaiges, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs, que actua per 

delegació del secretari general, i certifica. 

 

També hi són presents les Sres. i els Srs.: Laura Pérez Castaño, Raimond Blasi Navarro, Carina 

Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Trini Capdevila Burniol, Alberto Villagrasa Gil; les 

Sres.: Marta Clari Padrós, gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència; Àgueda 

Bañón Pérez, directora de Comunicació; els Srs.: Francisco Blanco López, director de Serveis 

de Coordinació de Contractació Administrativa; Fernando Pindado Sánchez, comissionat de 

Participació i Democràcia Activa; Ricard Vinyes Ribas, comissionat de Programes de Memòria; 

Álvaro Porro González, comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, i 

Amadeu Recasens Brunet, comissionat de Seguretat. 

 

S’obre la sessió a les 10.07 h. 

 

La presidenta demana puntualitat en les properes sessions, atès que són sessions llargues. 

A continuació, proposa tractar conjuntament els punts 10, 12 i 13, és a dir, les proposicions de 

Ciutadans, el PSC i el Partit Popular, perquè versen sobre el mateix tema, de manera que si tots 

els portaveus hi estan d’acord es faria així.  

Comenta que hi ha una petició per part del regidor Ciurana, que demana si es pot anticipar el 

prec corresponent al punt 15 de l’ordre del dia. Entén que, com qui l’ha de respondre és un 

representant del govern, no hi hauria d’haver cap problema. 

 

El Sr. CIURANA proposa agrupar també els punts 4, 5 i 6, que fan referència a tres expedients 

relatius a contractació electrònica. 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 S’aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

 En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

 

1.-  (62-64-65/2018) Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 14 de setembre de 2018, 
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que modifica els Tribunals qualificadors dels processos selectius següents: 60 places d’auxiliars 

administratius, 22 places de sergent/a i 40 places de caporal/a del SPEIS, mitjançant concurs 

oposició, en torn de promoció interna. 

 

2.-  (717/2018) De l’alcaldessa, de 4 d’octubre de 2018, que nomena el Sr. Carles Miró Romeo, 

personal eventual, en el lloc de treball de tècnic 2 (família Serveis de Suport Polític), adscrit al 

Grup Polític Municipal Candidatura d’Unitat Popular, amb nivell de destinació 24 i règim de 

plena dedicació. 

 

3.-  (697/2018) De l’alcaldessa, de 4 d’octubre de 2018, que cessa el Sr. Marino Villa Rubio com a 

personal directiu, en el càrrec d’adjunt a la Sindicatura de Greuges.  

 

4.-  (666/2018) De l’alcaldessa, de 4 d’octubre de 2018, que modifica la jornada laboral de la Sra. 

Eloisa Piñeiro Orge, personal eventual, adscrita al lloc de treball de cap de departament 1 

(Regidoria del Districte de Ciutat Vella), passant de la jornada completa en règim de plena 

dedicació a 50% de la jornada ordinària. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 20 de setembre de 2018: 

 

5.-  (888/18) INICIAR l’expedient per a la contractació d’infraestructures districtes, amb núm. de 

contracte 18003434, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 

amb un pressupost base de licitació de 4.611.163,98 euros (IVA inclòs), determinat en funció 

de preus unitaris i un valor estimat de 8.383.934,50 euros, distribuït en els següents lots:Lot 

núm. 01, Districte Ciutat Vella, per un import de 726.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 02, 

Districte l’Eixample, per un import de 480.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 03, Districte 

l’Eixample-Oficina Pro, Ec., per un import de 60.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 04, 

Districte Sants-Montjuïc, per un import de 380.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 05, Districte 

les Corts, per un import de 220.329,99 euros IVA inclòs; Lot núm. 06, Districte Sarrià-Sant 

Gervasi, per un import de 242.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 07, Districte Gràcia, per un 

import de 435.600,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 08, Districte d’Horta-Guinardó, per un import 

de 494.000,01 euros IVA inclòs; Lot núm. 09, Districte Nou Barris, per un import de 

700.000,00 euros IVA inclòs; Lot núm. 10, Districte Sant Andreu, per un import de 340.000,00 

euros IVA inclòs; Lot núm. 11, Districte Sant Martí, per un import de 533.234,00 euros IVA 

inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 

licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb el següent 

desglossament: pressupost net 3.810.879,32 euros i import de l’IVA de 800.284,66 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. 

DONAR compte d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

6.-  (09-CONV-568/2018) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona- Districte de Sant Andreu i Consorci de Biblioteques de Barcelona, per a la cessió de 

la gestió dels espais expositius i de l’Auditori del Centre Cultural Can Fabra per part de la 

Biblioteca Can Fabra-Ignasi Iglésias; FACULTAR la regidora del Districte de Sant Andreu per 

a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin; 

DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció. 



 

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

v.  18/ 10/ 2018     13: 44 
3 

 

7.-  (2018/553) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat 

Pen Català pel Projecte “Programa Escriptor Acollit”, que instrumenta l’atorgament d’una 

subvenció mitjançant concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 

28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1a) i 6.3 de la 

normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import 

de 52.000,00 euros, que representa el 45,53% del projecte, que té un import de 114.220,00 

euros. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 52.000,00 euros, amb càrrec a 

la partida 48748/23291/0701, distribuïts en 26.000,00 euros per a l’any 2018 i 26.000,00 euros 

per a l’any 2019, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de l’entitat Pen 

Català amb CIF G58255597. REQUERIR les entitats beneficiàries per tal que en un termini no 

superior a tres mesos de la finalització de l’activitat parcial o final del projecte presenti la 

justificació de l’aplicació dels fons rebuts, d’acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. 

FACULTAR el Primer Tinent d’Alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura 

del conveni. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 27 de setembre de 2018: 
 

8.-  (66/2018) MODIFICAR les bases de la convocatòria per a la cobertura de 79 places de 

bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de 

Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en el sentit que seguidament es relaciona: Primer: 

Suprimir el tercer paràgraf de la base 7.1.4.3 sobre “Valoració de la prova”, en relació a la 

quarta prova: prova d’aptitud física, que recull: “A efectes del barem, l’edat de càlcul serà la 

que tingui la persona aspirant el dia de la realització de la prova.” Segon: Modificar la redacció 

de les lletres c) i e) de la descripció de la prova “1) Pressió sobre banc”, de l’Annex 2 Prova 

d’Aptitud Física, en el sentit de, on diu: “c) Haurà d’aixecar el pes fent totes les repeticions 

possibles, amb un màxim de 15 repeticions en un temps no superior a 45 segons.” “e) 

L’exercici finalitzarà quan hagi transcorregut el temps màxim de realització, 45 segons, quan 

s’hagi arribat a les 15 repeticions o per voluntat de la persona participant.”Ha de dir: “c) Haurà 

d’aixecar el pes fent totes les repeticions possibles, en un temps no superior a 45 segons.” “e) 

L’exercici finalitzarà quan hagi transcorregut el temps màxim de realització, 45 segons o per 

voluntat de la persona participant.”Tercer: Suprimir les imatges gràfiques que representen les 

proves físiques de l’Annex 2, i publicar, novament, al DOGC i al web de l’Ajuntament de 

Barcelona, en l’aparat d’Oferta Pública, aquest “Annex 2 Prova d’Aptitud Física” que 

incorporarà les modificacions que s’introdueixen mitjançant la present resolució, per tal de 

garantir el compliment del principi de seguretat jurídica entre les persones interessades en 

aquest procés selectiu. MODIFICAR el Tribunal Qualificador de la convocatòria per a la 

cobertura de 79 places de bomber/a d’accés del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, en el sentit de 

deixar sense efectes el nomenament del senyor Manel Pardo i Sabartés, com a segon vocal 

titular, i en el seu lloc, nomenar al senyor Sebastià Massaguer Mir com a segon vocal titular. 

DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

9.-  (20183000) ADJUDICAR el contracte núm. 18000355, que té per objecte la Instal·lació, 

arrendament i manteniment de 7 cabines de sanitaris públics, automàtiques i autorentables del 

districte de Ciutat Vella, per un import de 515.667,15 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Olprim Ingenieria y Servicios, 

SA amb NIF A52502523, 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 
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pressupost/os posterior/s a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat, 

condicionada al reajustament definitiu de la disposició de la despesa, d’acord amb les clàusules 

2 i 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i en funció de la data en que es 

formalitzi el contracte, amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en 

aquest mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació 426.171,20 euros; 

tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 89.495,95 euros. FORMALITZAR el 

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

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

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

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

l’aixecament de la suspensió. DONAR-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

10.-  (557/2018) APROVAR la modificació de l’organigrama de la Gerència de Recursos en el sentit 

d’amortitzar el Departament Barcelona Ciutat Educadora (O 08012805) de la Direcció de 

Serveis Generals de la Gerència de Recursos. PUBLICAR la present resolució en la Gaseta 

Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

11.-  (18003339 (0870/18) APROVAR l’adhesió a l’Acord marc de subministrament de gas natural 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2018.02) 

tramitat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), com a ens instrumental de 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM), així com a l’adhesió a la seva contractació 

derivada (Expedient de contractació núm. 2018.02.D1), de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut 

Barcelona Esports, l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 

Barcelona Activa SPM, SA, Cementiris de Barcelona, SA, PAMEM i l’Institut Municipal de 

Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, amb les condicions fixades a aquests plecs i pels preus unitaris 

oferts per l’empresa adjudicatària. INICIAR, per un pressupost global de 2.435.931,00 euros 

(dels quals 2.013.166,12 euros corresponen al pressupost net i 422.764,88 euros corresponen a 

l’IVA al 21%), l’expedient, amb número de contracte 15000936, relatiu a l’adhesió a la 

contractació derivada de l’esmentat acord marc, per tal de garantir el subministrament de gas 

per a l’Ajuntament de Barcelona i els organismes abans indicats, pel termini de 12 mesos a 

comptar des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de setembre del 2019. AUTORITZAR I 

DISPOSAR la despesa corresponent a l’Ajuntament per un import d’1.254.014,00 (IVA inclòs), 

a favor de l’empresa adjudicatària de la contractació derivada, Endesa Enegia SAU amb CIF 

A81948077, amb càrrec al Pressupost i Partides incorporades a les relacions que s’hi adjunten 

al present Acord i sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en 

l’exercici corresponent. Respecte a la resta del pressupost, s’incorporen a l’expedient els 

documents comptables dels òrgans competents. DESIGNAR com a responsable del contracte 

derivat de l’Ajuntament al Sr. Joan Carles Moya Castillo. DONAR compte de la present 

resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

12.-  (2018/575) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Associació Mundial de Grans Metròpolis - Metropolis pel projecte “Impuls de la governança 

metropolitana amb visió de gènere”, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant 

concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1a) i 6.3 de la normativa general reguladora de 

les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 390.000,00 euros, que 

representa el 50% del projecte, que té un import de 780.000,00 euros. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per un import de 390.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
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48759/91223/0701 distribuïts en 130.000,00 euros per a l’any 2018, 130.000,00 euros per a 

l’any 2019 i 130.000,00 euros per a l’any 2020 condicionat a l’existència de crèdit suficient i 

adequat, a favor de l’Associació de Grans Metròpolis - Metropolis amb CIF G65011652. 

REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos de la 

finalització de l’activitat parcial o final del projecte presenti la justificació de l’aplicació dels 

fons rebuts, d’acord amb allò establert al pacte 5è del conveni. FACULTAR el Primer Tinent 

d’Alcaldia, l’Ilm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

13.-  (20189302) INICIAR l’expedient per a la contractació de les Obres d’adequació de les 

dependències de la Guàrdia Urbana del Districte de l’Eixample per a la llicència 

mediambiental, amb número de contracte 18003965, mitjançant tramitació ordinària, amb la 

utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 828.242,30 euros (IVA 

inclòs) i un valor estimat de 684.497,77 euros. APROVAR les actuacions preparatòries 

efectuades i el plec de clàusules administratives particulars, el pressupost i les especificacions 

tècniques reguladores 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 

684.497,77 euros i import de l’IVA de 143.744,53 euros; condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

14.-  (20189204) ADJUDICAR el contracte núm. 18003218, que té per objecte la “Gestió i 

dinamització del servei de noves tecnologies -Punt multimèdia a la Casa del Mig i la Marina, 

del Districte Sants-Montjuïc-, per un import de 345.890,12 euros (IVA inclòs), de conformitat 

amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Calaix de Cultura, SL 

amb NIF B63033740, 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 345.890,12 euros (IVA inclòs), dels quals 314.445,56 euros corresponen al preu net i 

31.444,56 euros a l’IVA; FIXAR en 15.722,28 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 la 

Sra. Miriam Puebla Morcillo i DONAR compte d’aquesta resolució a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 4 d’octubre de 2018: 

 

15.-  (2018_RH_13) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Òscar Esteban Juan (mat. 

9100009) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 

de Tècnic Superior en Psicologia, amb destinació als centres CDIAPS-Eipis dels Districtes de 

Ciutat Vella i Nou Barris de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, on ocupa el lloc 

de treball de Tècnic 3 (80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte propi de Psicoteràpia 

d’adults i família. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 

laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 

coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment 
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dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 

26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

16.-  (18003600 (0926/18) INICIAR l’expedient per a la contractació centralitzada del servei de 

recollida, transport i lliurament de correspondència i paqueteria sol·licitat per les dependències 

municipals adscrites a les diferents Gerències Sectorials de l’Ajuntament de Barcelona, amb 

núm. de contracte 18003600, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, amb un pressupost base de licitació de 621.176,73 euros (IVA inclòs), determinat en 

funció de preus unitaris i un valor estimat d’1.129.412,24 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 

513.369,20 euros i import de l’IVA de 107.807,53 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. DONAR compte d’aquesta resolució a la 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat. 

 

17.-  (18S15183 (1029/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i l’Associació de Veïns del Poble Nou, amb NIF G58435975, per al Pla d’acollida i convivència 

al Poble Nou, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb 

caràcter nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions i 6.1.a) de la Normativa general reguladora de les 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 76.843,00 euros. AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per un import de 76.843,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i 

partida/es indicats en aquest mateix document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponent/s, a favor de l’Associació de Veïns del Poble Nou, 

amb NIF G58435975, per al Pla d’acollida i convivència al Poble Nou. REQUERIR l’entitat 

beneficiària per tal que presenti en data màxima 31 de març de 2019 pel primer any (2018) i, 31 

de març de 2020 pel segon any (2019), el balanç econòmic i la memòria de funcionament 

d’aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb 

indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del 

cost de les activitats realitzades i informe de l’auditor, tal i com consta a la clàusula setena de 

l’esmentat conveni. FACULTAR el Tercer Tinent d’Alcaldia l’lm. Sr. Jaume Asens Llodrà per 

a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n derivi. DONAR 

compte d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 

Seguretat i Prevenció. 

 

18.-  (18S15293 (1030/18) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

i La Prosperitat Cultura en Acció 2, amb NIF G64781123, per al projecte Xarxa 9 Barris Acull, 

que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 

nominatiu, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions i 6.1.a) de la Normativa general reguladora de les subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 158.970,00 euros. AUTORITZAR i DISPOSAR 

la despesa per un import de 158.970,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats 

en aquest mateix document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
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pressupost/os corresponent/s, a favor de La Prosperitat Cultura en Acció 2, amb NIF 

G64781123, per al projecte Xarxa 9 Barris Acull. FACULTAR el Tercer Tinent d’Alcaldia 

l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà per a la signatura de l’esmentat conveni, així com els documents 

que se’n derivin. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que presenti en data màxima per la 

primera anualitat (2018) el 31 de març de 2019 i, per la segona anualitat (2019) el 31 de març 

de 2020, el balanç econòmic i la memòria de funcionament d’aquesta i justificació dels fons 

rebuts. Aquest haurà de contenir memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades 

i resultats obtinguts, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i 

informe final de l’auditor, tal i com consta a la clàusula setena del conveni. DONAR compte 

d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

 Acords de la Comissió de Govern d’11 d’octubre de 2018: 

 

19.-  (2/2018 IMPU) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alejandro Mateos Alonso 

(mat. 12025209) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria 

professional de Tècnic Superior en Dret (codi lloc: 80.10.SJ.10), i adscrit a l’Institut Municipal 

del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, i l’activitat pública com a professor del Curs de formació 

bàsica per a policies 2018-2019 de l’ISPC, des del 3 de setembre de 2018 fins al 7 de desembre 

de 2018 amb una dedicació fins a un màxim de 120 hores durant l’any 2018. Aquesta 

autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril 

de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de 

l’ISPC, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 

l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 

l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d’abril de 2016). L’activitat docent 

desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmenat acord no podrà afectar la 

dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 

treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a 

la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

20.-  (16001290-002 (0286/16) MODIFICAR, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, 

el contracte 16001290-002 que té per objecte els serveis de coordinació i gestió de projectes de 

web de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l’empresa Lavinia Next SLU, amb NIF 

B64315831, per un import màxim de 104.593,36 euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes 

i documentació que consten a l’expedient. AMPLIAR l’autorització i disposició de la despesa 

de l’esmentat contracte per un import de 104.593,36 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest document, condicionat a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis posteriors a l’actual. FIXAR en 

4.322,04 euros l’import del reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del 

contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de 

garantia. REQUERIR l’adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de la Direcció de 

Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el 

termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR-NE compte a 

la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

21.-  (2018/590) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Centro 

Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU pel projecte “Pla d’Acció del 
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CIDEU 2018-2019”, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant concessió 

nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions i 6.1.a de la normativa general reguladora de les 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 80.000,00 euros, que representa el 

47,62% del projecte, que té un import de 168.000,00 euros. AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa per un import de 80.000,00 euros, distribuïts en 40.000,00 euros amb càrrec a la partida 

48760/91223/0701 de la Direcció de Relacions Internacionals i 40.000,00 euros amb càrrec de 

la partida 48903/23291 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, a favor de 

l´entitat favor de l’entitat Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU 

amb CIF G60544665. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 

tres mesos de la finalització de l’activitat parcial o final del projecte presenti la justificació de 

l’aplicació dels fons rebuts, d’acord amb allò establert al pacte sisè del conveni. FACULTAR el 

Primer Tinent d’Alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció 

 

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. 

 

El Sr. RECASENS indica que en la compareixença es demana que el govern doni compte de les 

últimes problemàtiques sorgides. Recorda que ja ha explicat en altres sessions que el 2018 hi ha 

hagut un repunt en algunes tipologies delictives a Barcelona, cosa que es concentra en especial 

en delictes de tipus patrimonial, com ara furts i robatoris, i territorialment especialment a Ciutat 

Vella. 

Manifesta que, evidentment, es van prendre mesures des del primer moment, però insisteix que 

les problemàtiques són aquestes i no n’hi ha d’específicament noves. Per tant, entén que el 

sentit de la pregunta va més en la idea de què s’ha fet durant aquest temps per donar resposta a 

aquestes problemàtiques, perquè per sort no n’hi ha de noves, almenys que s’hagin detectat. 

D’altra banda, assenyala que és evident que per resoldre els problemes que hi ha el primer que 

cal és tenir un bon diagnòstic. Pensa que potser cal plantejar-se què ha passat en el darrer any 

perquè aquest repunt s’hagi accentuat no tan sols a Barcelona, sinó a totes les ciutats de més de 

30.000 habitants del país, cosa que es confirma en el trimestre d’abril-juny en municipis com 

Blanes, Lloret, Girona, Vic, Manresa o el Prat, que tenen xifres similars. Conclou que alguna 

cosa ha passat i que cal fer un bon diagnòstic. 

En tot cas, pel que fa a Barcelona, informa que la primera reunió que va tenir l’alcaldessa amb 

l’actual govern va ser justament amb el conseller d’Interior per manifestar-li la preocupació per 

la situació i una necessitat de reforços en l’actuació. 

Explica que, després de la segona reunió amb Interior i judicatura al setembre, es van fer 

propostes concretes des de l’Ajuntament per abordar el problema. Diu que estan a l’espera de 

resposta per part de la conselleria de Justícia sobre les infraestructures per poder posar en 

funcionament un nou jutjat de judicis ràpids, com es va demanar, i escurçar els temps de judici 

ràpid, que arriben a 8 mesos, quan havia de ser una cosa vista amb 24 hores. 

D’altra banda, indica que l’alcaldessa, el cap de la Guàrdia Urbana i ell mateix es van reunir al 
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setembre amb el cap dels Mossos d’Esquadra de Barcelona per treballar millores en la 

coordinació operativa, cosa que s’està fent. Apunta que el plantejament és reforçar aquesta 

cooperació. 

Afegeix que l’alcaldessa també es va reunir amb la fiscal en cap de Barcelona per veure com 

avançar les imputacions de delictes continuats. Assegura que va ser una reunió força interessant 

i profitosa. Pensa que en aquest camp també es pot avançar des del punt de vista del 

procediment judicial i de l’acusació. 

Informa que la Guàrdia Urbana ha incrementat un 14% les detencions i denúncies el 2018. Creu 

que cal ressenyar que la Guàrdia Urbana és qui fa el 60% de les detencions i denúncies per 

seguretat ciutadana a Ciutat Vella, cosa que no deixa de ser fora del comú. 

Posa de manifest que s’està treballant amb els Mossos d’Esquadra i que s’han dut a terme 

operatius conjunts. Afirma que des del punt de vista policial hi ha força bona coordinació. 

Comenta que a l’agost es van detenir 25 i 38 persones cada nit que es dedicaven a furts al front 

marítim. Assenyala que en narcopisos també s’ha reforçat la coordinació i s’han tancat 

narcopisos amb més de 130 persones detingudes i 51 cannàbiques il·legals. 

Informa que la setmana següent hi haurà la Junta Local de Seguretat, en què es plantejarà 

abordar totes aquestes problemàtiques. Espera poder-los donar compte de l’estratègia conjunta 

que hagi portat la Junta Local de Seguretat, perquè el problema de Barcelona no és tan sols de 

l’Ajuntament o de la Guàrdia Urbana, sinó que també hi ha altres institucions que han de 

plantejar les seves estratègies i la coordinació. Afegeix que se segueix treballant en l’àmbit 

tècnic i polític per arribar a compromisos concrets amb la resta d’administracions. 

Afegeix que ha demanat una entrevista amb la subdelegada del govern per parlar d’aquests 

temes i d’altres també importants com ara la jubilació als 60 anys.  

Diu que el que ha exposat no són noves fenomenologies de problemàtiques sorgides, sinó com 

s’intenta resoldre-les. 

 

El Sr. MARTÍ dona les gràcies al Sr. Recasens en nom del govern per la seva explicació. 

Constata que ha donat poques dades noves en relació amb altres compareixences anteriors, 

promogudes, entre d’altres, pel Grup Municipal Demòcrata. 

Manifesta que està preocupat perquè les problemàtiques que el comissionat diagnostica i de les 

quals informa continuen sent les mateixes i no es resolen. Es queixa que no tan sols no es 

tanquen carpetes, sinó que se n’obren de noves. Considera que hi ha nous problemes que 

afecten la convivència i la seguretat de la ciutat. Pensa que ja no és un tema de debat polític i 

sectorial, sinó que es tracta d’un debat de ciutat que afecta milers de persones. Indica que ja no 

són percepcions subjectives, sinó que en les enquestes això ja es tradueix en opinió i percepció 

real dels ciutadans de Barcelona. 

Diu que esperarà les dades de l’enquesta o que tingui el govern que hagin passat prèviament per 

la Junta Local de Seguretat de la setmana següent, perquè segurament confirmaran que són 

dades demolidores respecte a la problemàtica que hi ha actualment a tota la ciutat. 

Reitera que hi ha temes calents que afecten la seguretat i que no es resolen. Comenta que el dia 

anterior mateix l’alcaldessa i altres membres del govern van rebre representants del tsunami 

veïnal, és a dir, més de 20 entitats veïnals que han fet un ultimàtum al govern perquè en un mes 

faci un mapa, barri per barri i carrer per carrer, de les problemàtiques i els punts negres de 

seguretat que hi ha a la ciutat. Diu que esperarà a veure què dona el govern al cap d’un mes que 

no se sàpiga ja. Pensa que el govern ja hauria de tenir la diagnosi barri per barri. 

Pel que fa a la supressió de la Unitat de Suport Policial (USP), comenta que se’n parlarà després 

amb proposicions d’altres grups, però avança que el seu Grup està absolutament a favor i dona 

ple suport als 150 agents de la USP i a tota la Guàrdia Urbana. Diu que el Grup Municipal 

Demòcrata no es conformarà amb el fet que el govern d’una manera o d’una altra suprimeixi 

aquesta unitat. Fins i tot avança que, si el proper mandat el PDeCAT pot participar del govern 
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municipal, en el cas que s’hagi suprimit la USP, la tornarà a posar en marxa i la reforçarà. 

Considera que hi ha una manca de previsió davant de l’entrada en vigor de la legislació que 

permetria, de manera voluntària i segurament progressiva, aquestes gairebé 300 jubilacions 

anticipades de guàrdies urbans a la ciutat de Barcelona. Destaca que, dels 500 que falten més 

els 300 que podrien faltar, això constituiria un dèficit de 800 agents de la Guàrdia Urbana, que 

en la situació actual seria dramàtic i insostenible. 

Diu que hi ha altres qüestions d’actualitat que s’agreugen i no es resolen, com ara el top manta, 

que està descontrolat. Manifesta que el dia anterior va veure imatges a la Rambla, amb motiu de 

la concentració en favor de l’alliberament d’en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez, que feia temps 

que no veia, perquè la gent ja no pot ni caminar per l’espai públic. Diu que si això es compara 

amb el debat sobre altres col·lectius professionals, com el dels floristes de la ciutat, hi ha un 

greuge comparatiu encara més gran. 

Indica que s’ha assabentat que Renfe truca 600 vegades l’any al 112 perquè es posi alguna 

mesura per evitar els problemes de seguretat que implica aquesta extensió del top manta a tota 

la ciutat i a alguns llocs del centre de la ciutat especialment. 

Constata que no té temps per parlar d’emergències. 

Celebra que membres del govern com la Sra. Gala Pin hagin descobert, després de tres anys i 

mig, que la Guàrdia Urbana és important per a la ciutat. Indica que, com que el govern venia de 

l’activisme, no se n’havia adonat. Irònicament, dona les gràcies al govern per haver descobert, 

després de tres anys i mig, que la Guàrdia Urbana és important per a la ciutat. 

Apunta que podria parlar de retallar les hores extres i de moltes més coses, però diu que ho 

deixa per als últims segons que té de la segona intervenció. 

 

El Sr. SIERRA comenta que fa poc han vist un vídeo que és força gràfic en què es veien dos 

guàrdies urbans perseguint un tipus d’estruç. Destaca que la Guàrdia Urbana persegueix un 

responsable de seguretat que fa l’estruç, que sempre amaga el cap i no dona mai la cara. 

Recorda que, quan l’alcaldessa va assumir la direcció de la Guàrdia Urbana, va ser un gest 

valent i que el seu Grup va valorar, però constata que la realitat ha estat un abandonament 

absolut de les seves funcions, cosa que es tradueix en el fet que Barcelona és la ciutat més 

insegura d’Espanya. Malgrat que el Sr. Recasens ha comentat que hi ha altres ciutats que també 

han augmentat els seus índexs, insisteix que Barcelona és la ciutat més insegura d’Espanya, per 

culpa de l’abandó de funcions de la Sra. Colau. 

Comenta que al llarg de la sessió parlaran d’aquest tema en moltes proposicions, com ara la del 

seu Grup per no suprimir la USP, la de la jubilació anticipada als 60 anys, però pensa que el 

diagnòstic que fa el comissionat de Seguretat és erroni. Destaca que la manca de zel de 

l’alcaldessa en la seguretat es tradueix en inseguretat. Afegeix que la falta de suport als 

companys de la Guàrdia Urbana es tradueix en una desmotivació i també en una manca de 

seguretat i de mitjans. 

Indica que el govern no tan sols té la ciutat més insegura d’Espanya, sinó districtes i barris en 

què és aterridor viure. Especifica que no ho diuen els del Tsunami Veïnal, sinó tots els que 

viuen a Ciutat Vella. Assenyala que s’hi veuen baralles amb matxets, robatoris amb força i una 

situació insostenible per a persones que tenen nens a càrrec. Considera que sense seguretat no 

es pot viure de manera tranquil·la. 

Pel que fa a les xifres que ha donat el Sr. Recasens i les accions que s’han dut a terme aquests 

mesos, demana que es concreti més. Constata que el govern ha tingut reunions amb la Fiscalia 

per demanar judicis ràpids i una acció contra la multireincidència, cosa que troba molt bé, però 

pensa que el govern ha d’actuar. Considera que el problema de fons és que la Sra. Colau ha 

intentat posar la seva ideologia en la seguretat, com ha fet en totes les polítiques de la ciutat, 

com ara l’economia, que l’està enfonsant. Destaca que el govern trasllada qualsevol problema 

de seguretat al terreny ideològic i es compadeix dels col·lectius que estan explotats per les 
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màfies. Reconeix que cal donar una solució social també a determinades persones, però pensa 

que cal actuar i donar ordres precises a la Guàrdia Urbana. Opina que cal evitar la comissió de 

delictes i perseguir-los, ja que és una obligació de la Guàrdia Urbana i de l’alcaldessa com a 

responsable màxima de seguretat, tal com posa la Carta municipal. Afegeix que la Carta 

municipal també diu que és competència exclusiva de la Guàrdia Urbana la custòdia dels 

edificis públics i dels membres del consistori. Es pregunta com pretén el govern defensar els 

edificis públics amb la supressió de la USP. 

Recorda que el dia abans van ocupar l’edifici on són ara i que hi havia 4 o 5 guàrdies. Indica 

que al final qui va anar a defensar-los va ser la USP. Pensa que, per molt que el govern li canviï 

el nom, no pot dissoldre aquesta unitat. 

Finalment, demana que, quan el govern parli amb la Fiscalia, deixi d’utilitzar la ideologia i faci 

coses proactives. Proposa que, en el cas dels llauners, en comptes de requisar-los les 

mercaderies i no portar-los enlloc, ja que juguen al gat i la rata amb ells, els acusin per un 

delicte contra la salut pública. 

 

El Sr. CORONAS, en primer lloc, constata que és la segona vegada en què es fa un 

incompliment per part del govern. Recorda que el mes de juliol, al Plenari, es va aprovar una 

proposició d’Esquerra Republicana de Catalunya en què es demanava que mensualment en 

aquesta Comissió es presentés un informe per escrit de la situació del Pla de xoc a Ciutat Vella. 

Indica que ja ho va dir a la sessió del setembre i que ja són a la d’octubre i aquest informe se 

segueix no presentant. No entén aleshores per què el govern vota a favor de proposicions que no 

estan disposats a complir. 

Reconeix que en aquesta sessió el Sr. Recasens ha fet cinc números d’algunes actuacions que 

s’han fet, però creu que per fer-ne un correcte seguiment cal mantenir la petició aprovada en un 

plenari municipal del fet que es presenti un informe pes escrit mensualment en el marc 

d’aquesta Comissió. Aclareix que no cal debatre’l, si no volen, però demana que com a mínim 

el govern el presenti per escrit perquè els grups tinguin les dades. 

Manifesta que, del que ha dit el comissionat de Seguretat, en treu una conclusió: moltes 

reunions i poques solucions. Reconeix que el govern està fent esforços de reunir-se amb la 

Fiscalia, amb Justícia, amb Interior i amb les entitats del Tsunami Veïnal, però constata que els 

resultats de moment no acompanyen. Apunta que fonts policials de la Guàrdia Urbana i dels 

Mossos d’Esquadra diuen que aquest estiu al Districte de Ciutat Vella no només s’ha mantingut 

aquella nefasta tendència a l’alça de l’activitat delictiva, sinó que la situació ha empitjorat i que 

l’augment respecte al 2017 podria ser d’un 30%.  

Troba evident que s’estan fent coses, però afirma que no hi ha els recursos adequats per afrontar 

la situació. Remarca que la Guàrdia Urbana, igual que els Mossos d’Esquadra, estan desbordats. 

Recorda que estan en una situació d’alerta 4, cosa que resta molts efectius dels Mossos 

d’Esquadra. Assenyala que a hores d’ara la Guàrdia Urbana està assumint una part 

competencial que segurament no li toca, però que no li queda més remei que assumir. Per tant, 

diu que caldrà posar els esforços en recursos humans i materials perquè això es pugui dur a 

terme. 

Recorda que en l’últim Ple li va oferir la mà estesa al Sr. Pisarello per participar activament i a 

col·laborar tant com sigui possible en propostes i seguiment de la situació. Aclareix que no està 

fent campanya o propostes electorals, com el Sr. Martí, que ja ha fet la promesa de recuperar la 

USP si el Grup Municipal Demòcrata governa a Barcelona. Diu que potser el regidor demòcrata 

ja té aquest marc mental de campanya electoral. En tot cas, troba evident que s’hi han 

d’implicar tots, ja que si s’hi senten implicats possiblement s’estalviaran aquest joc de ping-

pong que tenen a les comissions i als plenaris amb un tema tan important com la seguretat 

pública. 

No sap si el Sr. Sierra va tenir la sensació que el dia anterior algú els agrediria en l’edifici, però 
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creu que no calia que els anessin a defensar, ja que les persones que van entrar el dia anterior a 

l’Ajuntament són treballadors i treballadores de l’Àrea de Drets Socials que anaven a fer una 

reivindicació justa. Pensa que en cap moment no hi va haver la sensació que els hagués d’atacar 

ningú. 

Sobre el tema de la USP, com que hi ha propostes més endavant, diu que ja ho debatran en el 

seu moment, igual que en el tema de les jubilacions anticipades. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la intervenció del comissionat, que un cop més parla en nom del 

govern, tot i que li agradaria que qui estigués donant explicacions fos l’alcaldessa, tal com han 

dit moltes vegades, perquè és la responsable de prevenció i seguretat de la ciutat. 

Considera que en aquests moments Barcelona està desgovernada des del punt de vista de 

seguretat i prevenció. Constata que el govern està desbordat, incapaç de resoldre la situació que 

ell mateix ha provocat. Destaca que l’afirmació que està desgovernada ve de les dades que ha 

donat el comissionat, i aclareix que no és una afirmació amb la intenció que surti en un titular. 

Considera que les dades són realment preocupants i que Barcelona no mereix aquestes dades i 

aquest desgovern. 

Indica que el Sr. Recasens ha anunciat que s’han tancat 103 narcopisos, però considera que això 

no és un mèrit, ja que hi havia aquests narcopisos i ha costat molt que el govern ho reconegués. 

Remarca que el comissionat també ha dit que s’han tancat 51 cannàbiques il·legals, cosa que 

significa tripijoc i venda al carrer. Pensa que dit així queda molt bé, però recalca que tampoc no 

és un mèrit, perquè hi havia aquest fenomen creixent a Barcelona. 

Constata que hi ha 21 delictes cada hora. Manifesta que això és un diagnòstic, però també un 

repte per governar la ciutat. Considera que governar la ciutat és bastant més que anar a fer 

reunions de coses que no saben quan passaran. Apunta que no saben quan es crearà el jutjat 

ràpid, ni tampoc quan vindran els Mossos. Pregunta si hi haurà increment de dotacions de la 

Guàrdia Urbana, tenint en compte que el Sr. Recasens ha afirmat que aquest cos fa el 60% de 

les detencions i denúncies a Ciutat Vella i el 14% de tota la ciutat i que està treballant amb 

efectius que no donen prou per fer també la resta de feines que té assignades la Guàrdia Urbana, 

que són de prevenció i d’ordenació del trànsit i moltes altres relacionades amb la policia 

comunitària. 

Constata que el comissionat no ha parlat de prevenció, sinó de dades policials, de detencions, de 

delictes, d’anar a resoldre aquest tema delictiu al jutjat, amb la Generalitat, amb el ministeri, 

amb la fiscal en cap, etc. Pregunta què passa amb la prevenció per intervenir a la ciutat i aturar 

tot el que està passant. Constata que el govern no té un pla de prevenció o un model de 

prevenció i seguretat per a la ciutat. Recorda que el comissionat sovint ha dit que estan dins del 

model de prevenció i seguretat de tot Catalunya. Indica, però, que a tot Catalunya no passa això, 

sinó que passa a Barcelona. Considera que no és perquè sí, que no és perquè sigui una cosa que 

ve donada pel destí, sinó que té a veure amb el govern i la governança, amb el fet de tenir un 

model i tenir al cap la ciutat i l’estratègia i treballar-la. 

Diu que el comissionat acaba d’explicar que el govern fa el que pot amb el que té, però 

manifesta que la demanda gran del seu Grup és de governar la ciutat, cosa que ja no passarà, 

perquè ja no hi ha temps. 

 

El Sr. VILLAGRASA reconeix que el Sr. Recasens té les espatlles molt amples, perquè darrere 

d’ell s’amaga tot el govern, i la primera l’alcaldessa. 

Indica que abans es deia que Barcelona tenia problemes de seguretat i que no era una ciutat 

insegura, però constata que ara es pot dir que Barcelona té problemes de seguretat i és una 

ciutat insegura, tal com demostren les dades. 

Considera que el problema ve d’inici perquè tres anys enrere el govern actual va començar molt 

malament, ja que la idea d’origen era desmantellar la Guàrdia Urbana. Pensa que el govern va 
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començar amb els seus complexos del seu passat activista, okupa, antisistema, etc. Reitera que 

el govern actual, a més, va iniciar el mandat sense creure en la Guàrdia Urbana, posant-li 

paranys en els top manta i no fent-la sentir emparada per aquest govern. 

Constata que ara el govern s’adona que hi ha un problema i que per això diu que cal fer un bon 

diagnòstic de la situació. Vol saber qui ha fet aquest diagnòstic durant tres anys, perquè haurien 

d’acomiadar qui l’hagi fet. Es pregunta com pot ser que Barcelona en un any augmenti un 20% 

la delinqüència, tot i que el Sr. Recasens ha dit que en altres ciutats d’Espanya passa el mateix. 

Li replica que on passa més és a Bilbao, amb un 5%; que a Madrid hi ha hagut un 1%, i a 

Màlaga un -5%. Remarca que a Barcelona ha estat un +20%. 

Indica que el govern, quan ofereix propostes, sempre parla d’hores extres, tot i que en aquesta 

sessió, per sort, el Sr. Recasens no ho ha dit. Pensa que potser el govern no té un model policial 

ni un pla de seguretat. Constata que l’altra proposta del govern és, en plena crisi de seguretat a 

la ciutat de Barcelona, desmantellar la USP. Afirma, irònicament, que ha estat una gran mesura 

i un gran exemple per a la ciutat. 

Reitera que el govern actual no té model, i pensa que s’han dedicat al fals bonisme i a fer-se 

fotos amb el top manta. Destaca que el top manta, a més, ha perdut el respecte a l’autoritat, que 

s’enfronta als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana i que desplega les mantes davant de la 

comissaria dels Mossos d’Esquadra de la plaça d’Espanya, rient-se a la cara de la policia, 

perquè el govern els ho permet. Insisteix que el top manta fa el que vol a Barcelona i al centre 

de la ciutat. Indica que ser delinqüent a Barcelona actualment és una ganga, perquè el govern, 

amb la seva manca d’actuació i de fermesa i de suport a la Guàrdia Urbana, ha permès que a 

alguns dels carrers de Ciutat Vella es torni als anys 80. 

Considera que hi havia problemes d’origen que el govern podria haver resolt, com ara al carrer 

Robadors, on a la regidora del districte només se li va acudir una mesa de mediació dels veïns 

amb els proxenetes. Destaca que aquesta és la gran proposta que va fer el districte. 

Pel que fa als narcopisos, manifesta que el problema estava molt localitzat, però diu que el 

govern va ser incapaç d’aturar-ho i ara se’ls n’ha anat de les mans. 

Constata que hi ha barris de Barcelona que s’estan manifestant al carrer en contra del govern, 

perquè no se senten protegits per l’Ajuntament. 

Respecte a la baralla amb matxets a Barcelona i altres incidents semblants, diu que el govern els 

qualifica d’accions puntuals. Replica que tot això tan puntual no és casualitat. Pensa que el 

govern ha provocat que gran part de la ciutat de Barcelona torni als anys 80, que tingui un 

problema de seguretat i sigui una ciutat insegura. 

 

La Sra. ROVIRA entén que en aquesta sessió el comissionat ha perdut una vegada més 

l’oportunitat de parlar de seguretat com un concepte no tan sols lligat a la intervenció policial. 

Tenint en compte que la compareixença tenia un títol ampli, de seguretat i prevenció, diu que 

esperava que es parlés de seguretat des d’una perspectiva de drets a les persones, en el sentit de 

la seguretat material necessària per poder viure a Barcelona, que cada vegada és més difícil. 

Esperava, doncs, que es parlés de la situació de l’habitatge i com no està garantit tenir un 

habitatge digne a la ciutat, com no està garantit tenir una feina que no sigui precària, com 

tampoc no es garanteix que les dones no pateixin violències masclistes, com tampoc no s’ha 

aconseguit garantir que no hi hagi violència institucional ni agressions racistes o per part de 

l’extrema dreta als carrers de la ciutat. Per tant, li hauria agradat que el comissionat d’un govern 

suposadament d’esquerres ampliés el concepte de seguretat i no virés el seu discurs cap a la 

dreta, és a dir, cap al discurs securitari a què sempre duu la dreta en aquestes comissions, com 

ha pogut comprovar després de tres anys i mig. 

Afegeix que li hauria agradat que el Sr. Recasens parlés de tot això i no que presentés altra 

vegada un batibull de xifres dels diferents delictes que hi ha a la ciutat, de la mateixa manera 

que li hauria agradat que parlés també de la prevenció, de quines polítiques en clau de 
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prevenció es volen desenvolupar a la ciutat, de quines polítiques comunitàries ja s’estan duent a 

terme o quines polítiques es volen desenvolupar en aquest sentit, de quines polítiques 

d’apoderament hi ha o d’espais transformadors en els diferents barris. Diu que li hauria agradat 

molt que el comissionat parlés de tot això. 

Constata, però, que una vegada més el govern de Barcelona en Comú torna a parlar de seguretat 

només des d’una perspectiva de delictes, oblidant també el diagnòstic de la ciutat i la situació de 

la desigualtat que hi ha a Barcelona. Indica que s’han pogut veure les contradiccions absolutes 

dels membres del govern, ja que el dia anterior es parlava d’una manera molt concreta sobre les 

polítiques socials del govern, sobre els drets socials i la garantia d’aquests drets i les mesures de 

contenció que s’hauran de dur a terme en aquest govern, però constata que, en canvi, en aquesta 

sessió, en què s’està parlant de seguretat, d’augment de delictes, no s’està parlant de l’augment 

de desigualtat, que fa que aquestes polítiques de contenció que es duran a terme potser 

aprofundeixin en aquesta desigualtat i en aquesta inseguretat de què parlava, de manca d’accés 

a l’habitatge i als drets socials bàsics. 

Està trista veient com un govern que venia amb un programa de seguretat que el seu Grup podia 

compartir, amb un concepte molt més ampli de la seguretat, no tan sols des d’una perspectiva 

policial, vira el seu discurs cap a la dreta i no va a l’arrel de les qüestions ni de les desigualtats 

de la ciutat. 

Dit això, si finalment hi ha aquesta anàlisi que hi ha un augment de desigualtats a Barcelona i 

alhora s’està dient que es farà contenció amb les polítiques socials i amb les ajudes que es donin 

en funció de les diferents situacions que viuen les veïnes de la ciutat, li agradaria que això sí 

que es revertís a la Comissió d’Economia i Hisenda i, per tant, que no es continuïn donant 

diners al Circuit de Catalunya ni al Mobile World Congress per tal de posar aquesta seguretat 

ciutadana, que són els drets socials, al centre de la política del govern. 

 

El Sr. ARDANUY diu que intentarà resumir, amb el minut que té, un debat que han tingut 

diverses vegades a la Comissió. Creu que el govern municipal ha perdut el relat polític. 

Constata que en aquesta sessió estan debatent al voltant d’unes xifres i no es mouen d’aquí, és a 

dir, que no hi ha una reflexió ni una anàlisi al voltant de l’estratègia de Barcelona en temes de 

seguretat ni de civisme. 

Per tant, torna a reclamar que el govern miri de posar damunt de la taula una taula de treball, 

una comissió d’estudi o el que sigui, en què puguin debatre, proposar, escoltar, analitzar i 

d’alguna manera arribin a un punt de trobada perquè l’Ajuntament recuperi la confiança de la 

ciutadania, ja que en temes de seguretat l’han perduda. Insisteix que el govern en temes de 

seguretat està perdent el relat polític i no està donant resposta. Reitera que el govern necessita 

recuperar la confiança dels ciutadans en el seu Ajuntament. 

Pensa que hi ha espai i temps si se surt del debat electoralista. Demana que es faci una cimera 

política, que en parlin i defineixin l’estratègia conjuntament. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ pensa que estan en un tema recurrent en cada sessió de la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció i en cada Plenari. 

Tanmateix, indica que les novetats en aquest cas són la supressió de la Unitat de Suport 

Policial, que ja es tractarà en les proposicions 10, 12 i 13, i després l’anècdota de l’estruç, que 

aclareix que era un emú, que no creu que sigui més que una anècdota. 

En tot cas, aprofitant aquesta compareixença, li agradaria saber quines són les novetats reals de 

creació d’aquest jutjat de judicis ràpids i quina estratègia té el govern respecte als narcopisos, 

perquè de fet són la màxima problemàtica, la que crea més inseguretat a Ciutat Vella. Vol saber 

quina de les dues respostes pot donar el govern en aquesta sessió. 

 

El Sr. RECASENS constata que amb aquest format i amb aquests temps és difícil poder tenir un 
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diàleg serè sobre aquestes qüestions.  

En tot cas, demana al Sr. Martí que li digui quins són els nous problemes que esmentava en la 

seva intervenció, ja que no en té detectats de nous. Manifesta que li hauria agradat donar en 

aquesta sessió l’Enquesta de victimització, però diu que desgraciadament van haver d’ajornar la 

Junta Local de Seguretat. Es compromet, però, a donar-la en la propera reunió. 

Pel que fa a les jubilacions anticipades, demana que no es parli de manca de previsió, ja que fa 

dos anys i escaig que el govern està intentant que Madrid li digui com funciona i quines 

previsions tenen, però no ho ha aconseguit. Constata que l’Ajuntament de Barcelona ha estat 

l’únic i el primer que ha posat sobre la taula aquest tema amb previsió d’això, però reitera que 

no ha tingut cap mena de resposta.  

En relació amb Renfe, obvia dir que no és competència de la Guàrdia Urbana. 

Replica al Sr. Sierra que a ell no li podrà dir que ha fet la política de l’estruç, perquè sempre va 

de cara. Constata, però, que el regidor de Ciutadans sempre li demana que concreti dades, però 

ell mateix no les concreta. Pel que fa al que deia el Sr. Sierra que Barcelona és la ciutat més 

insegura d’Espanya, vol saber en funció de què, de quins delictes, de quines tipologies, etc. 

Considera que el regidor de Ciutadans parla en funció del que diuen certs diaris, però diu que 

això no li serveix. 

Opina que Barcelona no és tan aterradora com diu el Sr. Sierra. En tot cas, afirma que perseguir 

delictes és obligació de la Guàrdia Urbana i de tota la resta d’operadors que hi ha a la ciutat. Per 

tant, vol que Ciutadans ho demani a tots els operadors, perquè això ho han de fer entre tots, i 

aclareix que no tan sols perseguir-los, sinó enjudiciar-los i, si escau, sentenciar-los. 

Diu que a ell ja li agradaria que els llauners es poguessin inculpar per delictes contra la salut 

pública, però replica que ell no és la Fiscalia, desgraciadament, i, per tant, no és qui fa les 

acusacions. Informa que ja estan insistint amb la Fiscalia per trobar diverses fórmules perquè 

les persones que reiteradament delinqueixen a Barcelona rebin la resposta judicial adequada, 

cosa que en aquests moments no està passant. 

Pel que fa a l’informe sobre el pla de xoc que reclamava el Sr. Coronas, es compromet a portar-

li a la propera sessió de la Comissió un informe per escrit sobre com ha anat el pla de xoc. 

Reconeix que el regidor d’ERC té raó que això es pot fer. 

Respecte als recursos materials que es demanen, respon que no depèn del govern. Afegeix que 

la jubilació als 60 anys depèn del fet que algun govern, el del PP abans i el del PSOE ara, doni 

alguna previsió, perquè és ell qui ha de fer la previsió, ja que és ell qui ha creat la situació. 

En relació amb la demanda de més personal, diu que també li agradaria, però recorda que les 

lleis pressupostàries els impedeixen créixer. Afegeix que amb prou feines aconsegueixen tenir 

algun guàrdia més dels que són de reposició de jubilació. Per tant, indica que s’està treballant 

en aquest sentit, però reitera que no tenen recursos per saber aquestes coses que no depenen del 

govern municipal. 

Comenta que s’està treballant en la mapificació. Demana que els ajudin també els veïns que 

tenen coneixement del que està passant, ja que com més informació tinguin millor es 

mapificarà. Anuncia que això es presentarà properament. 

Pel que fa al PSC, respon que 103 narcopisos no és perquè el govern hagi volgut que hi hagi 

narcopisos, sinó perquè hi ha pisos buits a Barcelona i si hi ha pisos buits hi ha un problema 

greu, que no és de seguretat, sinó d’especulació. Diu que agrairia que els grups ajudessin el 

govern a treballar contra aquesta especulació, perquè la resta és un problema d’oportunisme 

sobre una situació que s’ha creat per especulació. 

Respecte als Mossos d’Esquadra i el reforç d’un segon jutjat, insisteix que els grups l’ajudin i 

vagin al Parlament a preguntar a Interior per què no hi ha més mossos i a preguntar a Justícia 

per què no hi ha recursos per posar un segon jutjat. Reitera que no depèn d’ell, i diu que ja ho 

ha demanat per activa i per passiva, però que encara no té una resposta positiva. 

Considera que no és cert que el desgovern de la ciutat és culpa del govern de Barcelona en 



 

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

v.  18/ 10/ 2018     13: 44 
16 

Comú, tot i que entén que a la regidora del PSC li toca dir-ho. 

Pel que fa al concepte de prevenció, pensa que parlen llenguatges diferents. Diu que ell té un 

concepte de prevenció i una estratègia, però que no ho pot explicar amb dos minuts. 

Constata que ha sentit molt de catastrofisme i poques propostes d’ajuda i de participació. 

 

El Sr. MARTÍ dona de nou les gràcies al Sr. Recasens, però constata que el comissionat està 

sol, ja que no hi ha l’alcaldessa, ni el tinent d’alcalde, ni la regidora de Ciutat Vella. Pensa que 

no n’hi ha prou amb el comissionat i el seu equip, ja que els problemes no se solucionen. 

 

El Sr. SIERRA aclareix que no és que Ciutadans faci catastrofisme ni que hi hagi diaris que 

menteixen a la ciutadania dient que Barcelona és la ciutat més insegura d’Espanya, sinó que són 

dades del Ministeri de l’Interior.  

Demana que el govern tregui la seva Enquesta de victimització, perquè segur que no han deixat 

treure-la per les dades que han d’amagar. 

 

El Sr. CORONAS diu que espera, doncs, aquest informe en la propera sessió i que agafa el 

guant del compromís que el comissionat ha adquirit en aquesta sessió. 

Pel que fa a les lleis pressupostàries, entén que això es pot solucionar si algú va a Madrid a 

negociar. Pregunta si el comissionat o l’alcaldessa hi han anat amb la Carta municipal a la mà i 

han tractat aquest tema, perquè estaria bé saber-ho. 

Respecte a les propostes, reconeix que hi ha pisos buits, però destaca que hi ha molts edificis 

sense comunitat de veïns. Especifica que aquesta és una proposta ferma: treballar activament 

perquè es constitueixin comunitats de veïns a Ciutat Vella allà on no n’hi ha. 

 

La Sra. ANDRÉS replica que el govern governa o no governa, i constata que en el cas de la 

seguretat i la prevenció no governa. Indica que els problemes no els té Barcelona, sinó que han 

de ser del govern, se’ls ha de fer seus i els ha de resoldre. Considera que el govern no pot tirar 

pilotes fora cada vegada. 

 

Es dona per tractada. 

 

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. 

 

El Sr. PISARELLO explica que es proposa atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Científic al Dr. 

Jorge Wagensberg. Vol donar les gràcies al regidor Ciurana perquè hi va insistir molts cops. 

Diu que el govern sempre ha estat d’acord amb aquesta proposta, ja que el Dr. Wagensberg va 

fer una contribució fonamental a la divulgació de la ciència a la ciutat. 

Afegeix que Jorge Wagensberg era doctor en Física i impulsor de la divulgació científica per 

molts mitjans, a través de la famosa col·lecció «Metatemas» a Tusquets, i sobretot com a 

director durant més d’una dècada del Museu de la Ciència al Cosmocaixa, que és un centre molt 

innovador que el 2006 va ser reconegut pel Consell Europeu com el millor museu del continent 

en aquesta matèria. 
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Per tant, creu que és una obligació i un orgull com a Ajuntament poder impulsar una medalla 

d’aquest tipus per a un gran científic que deia això de «Solo se puede tener fe en la duda», que 

és una bona consigna per als temps que corren. 

 

El Sr. CIURANA agraeix les paraules del Sr. Pisarello. Recorda que, efectivament, al març el 

seu Grup va presentar una proposta a aquesta Comissió que va ser aprovada i, per tant, celebra 

que finalment hagi arribat l’expedient. 

Anuncia que el Grup Municipal Demòcrata farà la intervenció de la glossa en el Plenari, com 

s’acostuma a fer en les medalles, però en aquesta sessió vol recordar aquesta persona que, més 

enllà de la seva feina com a científic i assagista, va tenir la gran virtut de ser un gran divulgador 

de la ciència i, per tant, apostar amb les diferents formes, tant a través de la museografia com 

dels articles o les seves aparicions als mitjans de comunicació, per la ciència, però també pel 

pensament a àmplies capes de la societat barcelonina. 

Finalment, anuncia que lògicament hi votarà a favor. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot a favor del seu Grup. Recorda que Wagensberg era un gran 

físic, investigador i sobretot divulgador científic. Apunta que en el món de la ciència no tothom 

té la virtut d’explicar amb claredat el món científic, ja que ell, a través de les seves metàfores, 

feia comprensible el món de la ciència, que no sempre ho és. 

Diu que no pot obviar que últimament el Dr. Wagensberg tenia un projecte que l’apassionava, 

que era l’Hermitage, com a director artístic. Indica que és un projecte que de moment està 

paralitzat. Lamenta que el govern municipal, paralitzant aquest projecte, paralitza la cultura de 

nou. 

Manifesta que, com altres grups, acabarà de fer el discurs en el Plenari. 

 

El Sr. CORONAS avança el seu vot favorable i anuncia que farà la intervenció el dia del Ple. 

 

La Sra. ANDRÉS també expressa el seu vot favorable i diu que farà la intervenció al Ple. 

 

La Sra. ROVIRA fa una reserva de vot. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el seu vot a favor, però diu que també farà la intervenció en el 

Plenari. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot a favor. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu vot a favor.  

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs, 

ERC, PSC, PP i dels regidors no adscrits Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot 

de la CUP.  

 

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 
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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 

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, 

Alex 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 
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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. 

 

La Sra. PIN creu que tots coneixen la complexitat del que voten en aquesta sessió. Pensa que si 

són aquí és per la tenacitat de les entitats i dels veïns i veïnes de Barcelona que van signar les 

iniciatives ciutadanes perquè hi hagués una multiconsulta a la ciutat. 

Indica que en aquesta sessió fan una votació complexa, ja que, d’una banda, es desestima un 

recurs i, de l’altra, s’estima un altre recurs. Diu que aquesta estimació hauria de suposar la 

possibilitat de fer la multiconsulta a Barcelona. 

Recorda que en aquest cas no es tracta només de les preguntes concretes, sinó que el que està en 

joc és la sobirania i el dret a decidir dels veïns i veïnes de Barcelona. 

Diu que ha d’agrair a Esquerra Republicana de Catalunya el seu vot favorable al Plenari de 

l’abril. 

Explica que en aquesta sessió es fa l’estimació a partir dels informes dels serveis jurídics. 

Comenta que estan obertes les converses amb tots els partits i, per tant, creu que les grans 

intervencions es faran més en el Plenari de l’octubre. Espera, en les dues setmanes que queden, 

poder resoldre tots els dubtes dels partits que encara no s’han pronunciat o fins i tot dels que 

s’han pronunciat. 

En aquest sentit, manifesta que en aquesta sessió i en el Ple de la setmana següent tenen 

l’oportunitat de demostrar als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona que, efectivament, es 

creuen els mecanismes de democràcia directa que s’han aprovat al Plenari de l’Ajuntament. 

Afegeix que arriben a aquesta votació amb molts dubtes dissipats sobre els recursos que 

s’havien presentat contra el reglament. En aquest sentit, creu que és un moment molt més òptim 

per fer la votació sobre les preguntes de la multiconsulta que el mes d’abril. 

 

El Sr. BLASI fa una reserva de vot. 

 

La Sra. BARCELÓ també fa una reserva de vot. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que hi votarà a favor en consonància i coherència amb el que va 

fer ERC en el Plenari del mes d’abril. 

Diu que per votar a favor en aquesta sessió recupera unes paraules que el seu Grup va expressar 

en el Plenari i que citarà textualment: «El nostre Grup ha donat diferents mostres de la seva 

voluntat de tirar endavant qualsevol instrument que permeti i desenvolupi de manera efectiva la 

participació ciutadana. Avui votarem a favor de la celebració de les dues consultes ciutadanes 

sorgides de la iniciativa ciutadana, en complir-se els requisits i formes exigits en les normes de 

participació.» 

Indica que es poden criticar les formes i també el fons, com el seu Grup ha fet en diferents 

ocasions, però insisteix que l’article 18.1.f de les Normes reguladores de participació ciutadana 

és prou clar quan parla de l’aprovació a què se sotmet el procediment per tirar endavant les 

iniciatives ciutadanes via aprovació del Consell Plenari si es compleixen els requisits fixats en 

l’article 174.3 de la mateixa norma. 

Recorda que a l’abril ERC ja va votar en consonància amb les normes reguladores de 

participació ciutadana de què només uns mesos abans s’havia dotat l’Ajuntament. Per tant, 

anuncia que el seu Grup referma el sentit del vot i el compromís amb la participació mitjançant 

la iniciativa ciutadana. 

Tanmateix, no pot deixar de dir que la congelació de les consultes li sembla una molt mala 

notícia, i recorda que en el seu moment el seu Grup ja va plantejar que els terminis i les formes 
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emprades des del govern els conduirien a la situació que avui s’ha donat. 

Com que Esquerra Republicana de Catalunya creu en la participació ciutadana, diu que li sap 

molt greu que aquest mandat no es pugui dur a terme una consulta ciutadana i vol constatar que 

és una altra promesa incomplerta d’aquest govern. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que hi votarà a favor. Recorda que la CUP va dir, després de la 

votació que hi va haver en el Ple en què el seu Grup va entrar en contradicció amb el Reglament 

de participació que elles mateixes havien aprovat i que ni els Serveis Jurídics ni l’equip de 

govern ho van fer constar, que acceptaria el que digués la Comissió d’Empara. Diu que la CUP 

fa autocrítica de no haver sabut interpretar concretament les regles del joc. 

Per tant, entén que en aquesta sessió cal votar favorablement i avança el seu vot, que també serà 

en el Plenari. 

 

El Sr. ARDANUY fa una reserva de vot. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia el seu vot favorable. 

 

La Sra. PIN agraeix els vots favorables que s’han expressat en aquesta sessió i l’autocrítica i la 

rectificació de la CUP. 

Comenta que aquesta multiconsulta ha tingut una ofensiva jurídica per part d’una empresa com 

Agbar. Diu que no es poden permetre que la democràcia municipal estigui en perill pels 

interessos d’una empresa com Agbar. 

En aquest sentit, creu que tenen una oportunitat perquè la ciutadania recuperi la confiança en les 

institucions i en la participació ciutadana. 

Espera que les dues setmanes següents puguin tenir totes les converses necessàries per dissipar 

dubtes i per poder decantar les reserves de vot cap a un vot favorable que doni llum verda al fet 

que se celebri una multiconsulta a Barcelona, tot i que reconeix que no es podrà fer en aquest 

mandat perquè s’ha de poder fer amb garanties i amb plena certesa que la seva execució és 

adient. Espera, però, que durant el 2019 o principis del 2020 es pugui fer i que aquest 

mecanisme es quedi implantat a la ciutat de Barcelona perquè la ciutadania el pugui fer servir, 

governi qui governi. 

 

La Sra. CAPDEVILA vol afegir que s’ha oblidat en el seu argumentari anterior d’agrair molt la 

feina feta per les entitats que van aconseguir portar les dues propostes al Plenari. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, ERC, CUP i del regidor no 

adscrit Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, PP i 

del regidor no adscrit Sr. Ardanuy.  

 

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. 
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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. 

 

(Tractat conjuntament amb els punts 5 i 6.) 

 

El Sr. BLANCO explica que es presenta la proposta d’adjudicació de l’expedient de 

contractació dels serveis electrònics per part de l’Administració municipal. Comenta que és un 

contracte que representarà l’aplicació de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, de 

contractació pública, i les prescripcions de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. 

Indica que, en definitiva, la compra pública s’orienta cap a la integritat de la utilització de 

mitjans electrònics. Apunta que l’Administració de l’Ajuntament pretén amb aquest contracte 

posar-se a l’altura d’aquest emplaçament que fan les normes legals. 

Conclou, doncs, que seria una actuació de serveis electrònics en compra pública de caràcter 

corporatiu per a tot l’Ajuntament i les empreses del grup i per a tot el cicle contractual, de 

manera que tota l’actuació municipal –entenent municipal com a Ajuntament i grup– es 

vehicularia amb mitjans electrònics des del primer informe d’inici de l’expedient fins a les 

actuacions d’execució del contracte, cosa que havia estat sempre abandonada, incloent-hi la 

fase de licitació pública. 

Explica que l’expedient s’ha diferenciat en tres lots per apropar-se a les característiques del 

mercat de serveis tecnològics. Comenta que el lot 1 es titula «expedient electrònic», que és el 

canal administratiu de tramitació electrònica. Indica que el lot 2 és la licitació electrònica, és a 

dir, el moment de recepció de pliques encriptades i tractament electrònic de les ofertes i 

adjudicació electrònica. Finalment, apunta que el lot 3 és una oficina tècnica per garantir el 

seguiment, canvi cultural i implementació coordinada en el conjunt de l’organització en 

diferents fases en un període de tres anys. 

Afegeix que el lot 2, significativament, és un procediment de compra conjunta. Diu que és molt 

poc usual aquesta iniciativa, però assenyala que s’han coordinat diferents ens locals catalans per 

fer una aposta, de manera coordinada i unificada, per l’adquisició de la plataforma de licitació 

electrònica. Especifica que en concret Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Premià i Terrassa amb 

Barcelona han tramitat aquest lot 2 conjuntament. Aclareix que això vol dir que el mercat rep 

una oferta amb una certa economia d’escala, que el seguiment del contracte es farà de forma 

coordinada per part del conjunt d’ajuntaments, la qual cosa permet un diàleg amb més força 

amb el proveïdor tecnològic, i que el sector tecnològic també agraeix una suma i una oferta més 

atractiva, si bé es podia fer una oferta integradora. 

Indica que s’han diferenciat dos lots, expedient i plataforma, però diu que, si el mercat tenia una 

oferta conjunta per a tots dos productes, també s’ha facilitat la possibilitat d’aquesta oferta. 

Informa que el procediment d’adjudicació que s’ha seguit també té una novetat, i és que 

s’aplica un nou procediment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que és el procediment de 
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licitació amb negociació. Explica que això vol dir que hi ha hagut un contacte en una fase 

intermèdia de negociació amb els mateixos candidats, la qual cosa ha estat molt ben rebuda pel 

mercat tecnològic, perquè es troben incòmodes en els concursos formalistes en què les ofertes 

no poden ser tractades directament amb la mesa de contractació. 

Diu que els criteris d’adjudicació premien especialment la qualitat de les ofertes, i no tant el 

preu. Apunta que en aquest cas es tractava de verificar la idoneïtat tecnològica i funcional dels 

productes que oferia el mercat, i assenyala que el preu ha tingut una ponderació de 20 punts. 

Comenta que l’adjudicació ha tingut en la proposta tot el procés selectiu, i informa que es 

pretén adjudicar el lot 1 a l’empresa Guadaltel, el lot 2 a l’empresa Pixel i el lot 3, que és 

l’oficina tècnica, a Altran. 

Diu que està a la disposició dels grups per si tenen alguna qüestió que creguin que mereix una 

anàlisi més detinguda. Creu que aquesta és una contractació tècnica que subscriuria qualsevol 

persona, que és un repte per a una nova administració electrònica, que ha de permetre agilitat 

interna i economia de costos per a les empreses i que sintonitza amb el repte conjunt a tot 

Espanya d’una administració electrònica moderna i eficaç. 

 

El Sr. CIURANA anuncia que donarà suport als tres punts i que, per tant, votarà favorablement. 

Tanmateix, es vol fixar en un aspecte de què el Sr. Blanco ha parlat específicament, que és 

l’oficina tècnica, més que res per canviar la cultura de l’organització. 

Pensa que una inversió important o una determinació per implantar l’administració electrònica 

si no va acompanyada d’un canvi de cultura o organització o queda coixa o no es prou eficaç, o 

es transforma en un inconvenient més a l’hora de fer funcionar l’Administració. 

Constata que es fan grans expedients i es parla de grans administracions electròniques, però que 

després estan 25 minuts perquè s’acabi d’engegar l’ordinador de la taula o hi ha cues 

permanents a l’oficina de baix. Demana, doncs, que hi hagi la mateixa determinació per al 

hardware, el software i el que ell anomena el «ciutadà-ware», ja que, si no, es fracassarà. 

Per tant, més enllà de canviar la cultura d’organització, sol·licita que es facin les accions 

encaminades no al funcionari intern, que també, sinó sobretot als usuaris, als diferents sectors, 

que van des de la gent que demana llicències que ho hagi de fer des de la plataforma electrònica 

als ciutadans que demanin certificats o qualsevol persona que vulgui relacionar-se amb 

l’Administració. Li sembla que quedaria coixa si aquesta pota ciutadana no es cuidés igualment. 

En tot cas, reitera que el seu Grup dona suport a aquesta qüestió. 

 

El Sr. ALONSO està totalment d’acord amb la necessitat de modernitzar l’Administració, ja 

que cal una Administració més transparent i més eficient, de manera que està clar que això vol 

dir que cal reforçar o modificar i millorar aquests sistemes informàtics de contractació 

electrònica. 

En tot cas, diu que no entrarà en el fons de si aquest és l’import que ha de ser o si aquestes són 

les empreses idònies, de manera que farà una abstenció. 

 

El Sr. CORONAS anuncia que votarà a favor dels tres punts. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix les explicacions que ha fet el Sr. Blanco. Diu que és un expedient 

administratiu que poden subscriure tranquil·lament i que, a més, s’avança en la modernització 

de l’Ajuntament. Troba que és una gran notícia. Afegeix que, a més, es farà en col·laboració 

amb altres ajuntaments, cosa que és una bona tècnica de treball conjunt. 

Així doncs, expressa el seu vot a favor. 

 

El Sr. MULLERAS també agraeix les explicacions. Reconeix que és bo modernitzar 

l’Administració i que l’expedient electrònic forma part d’aquesta modernització de 
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l’Administració. Tanmateix, diu que el seu Grup desconeix els detalls més concrets de tot el que 

és la contractació, atès que, lògicament, el PP no participa en la gestió de l’Ajuntament. 

Afegeix que potser li hauria agradat veure al 100% com aquests expedients i aquesta 

modernització ajudaran a la vida dels barcelonins i a la prestació de serveis de l’Ajuntament als 

barcelonins, ja que això hauria de ser la seva principal preocupació. 

Tenint en compte tot això, anuncia que farà una abstenció. 

 

La Sra. ROVIRA també anuncia una abstenció en els tres expedients. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta que farà una abstenció. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu vot a favor dels tres punts. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa l’abstenció de Cs, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Mulleras expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP, el 

Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

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.  

 

(Tractat conjuntament amb els punts 4 i 6.) 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa l’abstenció de Cs, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Mulleras expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP, el 

Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

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 
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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 

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.  

 

(Tractat conjuntament amb els punts 4 i 5.) 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa l’abstenció de Cs, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Mulleras expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP, el 

Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

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. 

 

La Sra. CLARI pensa que amb dos minuts tindrà temps de fer l’explicació perquè els grups han 

donat l’oportunitat de tenir un espai de treball amb cada un d’ells en què els han pogut explicar 

bé el plec i el projecte. Per tant, li sembla que, destacant els elements principals, ho pot fer ara. 

Informa que bàsicament l’objectiu és adequar el plec al que la ciutadania ja demana i està fent, 

és a dir, passar d’un telèfon d’informació a un telèfon de tramitació en què tant s’augmenta la 

cartera de tràmits com es garanteix la multimodalitat. Per tant, indica que per telèfon, per xat o 

per navegació assistida s’ajuda la ciutadania a fer tràmits en què no calgui, de forma presencial, 

dirigir-se a l’Ajuntament. 

Apunta que hi ha reptes molt clars, com ara adaptar l’impacte de la gratuïtat –explica que des de 

l’abril de l’any anterior aquest telèfon és gratuït–, aprofitar les millores tecnològiques –informa 

que l’Ajuntament s’ha dotat d’una nova centraleta–, millorar tot el servei de callback i, per tant, 

mirar d’eliminar les retrucades per ser molt més proactius amb la demanda ciutadana, i adaptar 

el nou model d’atenció ciutadana als canvis legislatius que sovint en aquesta Comissió van 

apareixent. 

Indica que els objectius són clars: incrementar en un 22% els tràmits i, per tant, arribar a uns 

900.000 cada any; rebaixar molt els reintents; passar d’1.200.000 i escaig trucades que ara 
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s’atenen a 1.700.000, i reforçar l’horari perquè la tramitació durant el dia de dilluns a diumenge 

es pugui fer en molts més canals de rebuda. 

Explica que el plec planteja un contracte de dos anys més tres més prorrogables any rere any, 

cosa que permet anar adaptant molt més el servei als canvis tecnològics i a la demanda 

ciutadana. 

Informa que surt amb un preu inicial de 4.554.236 euros, IVA exclòs, multiplicat per cinc anys. 

Apunta que el cost de licitació que tenia actualment eren 3.430.413 euros. 

 

El Sr. CIURANA agraeix la predisposició a parlar i a arribar a acords en relació amb aquest 

expedient. Creu que aquesta és una qüestió que forma part de la marca de la casa i que, per tant, 

val la pena que estigui estabilitzat més enllà dels avatars electorals o polítics. 

Per tant, hi donarà suport. Saluda que s’hagi acceptat la petició que el seu Grup havia fet de 

reduir les hores d’inactivitat nocturnes del 010. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix a la Sra. Clari el diàleg mantingut amb tots els grups, en especial 

amb el seu. Creu que el 010 ha de ser un servei ràpid i eficaç. Pensa que és convenient 

l’objectiu que s’ha marcat de reduir el temps d’espera que hi havia fins ara. Constata que 

l’objectiu és, a més, atendre el 80% de les trucades abans dels 30 segons, cosa que pensa que és 

un bon objectiu. 

Indica que és el servei més pròxim amb els veïns de la ciutat. També opina que és important 

augmentar la cartera de tràmits i serveis oferts pel 010, i sobretot tenir un callback ràpid i 

eficient per no desviar gaire les trucades. 

Així mateix, agraeix la seva aportació, que permet, quan es reduïa una mica aquesta franja 

horària telefònica, poder tenir un desviament de les trucades en cas d’emergència. 

Manifesta que per tot això farà una abstenció perquè tiri endavant aquest tràmit. 

 

El Sr. CORONAS agraeix a la Sra. Clari les explicacions, sobretot les que ha fet personalment 

els dies previs a aquesta sessió per aprofundir en quin és l’esperit d’aquesta contractació. 

Entén que aquesta contractació va en la línia de, aprofitant l’experiència i les dades que hi ha, 

optimitzar el servei al màxim possible. 

Per tant, hi votarà a favor. 

 

La Sra. ANDRÉS també agraeix tota la informació que ha fet la Sra. Marta Clari des de la 

gerència i tot l’equip tècnic. Així mateix, els vol felicitar per tota la feina tècnica per a la 

definició d’aquest concurs, que introdueix aquest anunci previ amb consulta, que segurament ha 

permès introduir algunes modificacions de millora del servei, ja que és un servei a què més 

recorre la ciutadania perquè és la seva manera de contactar amb l’Ajuntament de Barcelona. 

Destaca que és un servei essencial i molt important tant per a la ciutat com per al mateix 

Ajuntament. 

Remarca que hi ha apostes molt importants, com ara incloure aquests nous serveis a través dels 

canals de xat, de la navegació assistida, la missatgeria per Internet, la videoconferència, etc. Per 

tant, pensa que aquesta aposta és molt bona i innovadora, així com la de millorar la capacitat 

d’accés al servei i millorar el temps d’espera, i en especial evitar aquests horaris que no són 

efectius. 

Afegeix que la preocupa el tema relacionat amb la nova Llei de contractació, de subrogació dels 

treballadors. Demana que s’estigui atent a l’aplicació d’aquesta llei i que es resolgui de la 

manera més favorable per als treballadors. 

Finalment, anuncia el seu vot a favor. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix la predisposició personal de la Sra. Clari per donar totes les 
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explicacions i totes les informacions pertinents. 

Tanmateix, indica que es tracta d’un contracte important, en què com a grup de l’oposició el 

Partit Popular no participa en la gestió. Per tant, malgrat que creu que en contingut s’està 

avançant en la bona direcció, com que desconeix els detalls de la contractació, farà una 

abstenció. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que també farà una abstenció. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ també anuncia el seu vot a favor. Agraeix a la Sra. Clari no tan sols la 

informació i les explicacions que ha donat, sinó també l’antelació amb què ho ha fet, de la qual 

cosa no hi ha precedents en aquest Ajuntament. 

 

La Sra. CLARI, aprofitant la ronda d’agraïments, diu que té perfil tècnic i que es dedica molt 

poques vegades a negociar, però manifesta que ha estat molt agradable i agraeix molt l’interès 

que han mostrat els grups per un servei tan tècnic i el tipus de preguntes que s’han fet, que els 

han ajudat a acabar-ho de perfilar.  

Comparteix tot el que s’ha dit, i li diu a la Sra. Andrés que no tingui cap dubte que es vetllarà 

per tot el que té a veure amb el personal que actualment està treballant en aquest servei, pugui 

continuar o no la mateixa empresa. Assegura que l’Ajuntament estarà amatent que s’apliqui 

estrictament el que el conveni regula. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP, el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

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. 
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El Sr. BADIA comenta que l’objecte del contracte és la conservació, el manteniment i la 

reparació d’edificis adscrits als districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona. Explica que 

el contracte té una durada de tres anys, amb la possibilitat de fer dos anys de pròrroga. Indica 

que són set lots amb un import total de 12,2 milions d’euros. Afegeix que cap empresa pot ser 

adjudicatària de més de tres lots, per tal de fomentar la competència. 

Com a novetats, indica que es preveu una oficina d’instal·lacions destinada a millorar el control 

del funcionament de les instal·lacions d’eficiència energètica i monitoratge. Apunta que també 

s’inclou el control de legionel·losi, que abans es feia amb un contracte independent, però que 

ara s’ha incorporat en aquest mateix contracte, de manera que es podrà tenir més integrat. 

Afegeix que també s’han incorporat algunes contractacions que es feien amb negociats i menors 

per tal de no haver de recórrer a aquesta altra via de contractació. 

Assenyala que l’import ha augmentat perquè s’ha passat de 759 edificis a 984, de manera que 

també s’ha augmentat la superfície total d’aquests, amb edificis tan importants com la Model, la 

Vil·la Urània o la biblioteca de les Corts. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia el seu vot a favor. 

 

El Sr. ALONSO manifesta l’abstenció del seu Grup. 

 

El Sr. CORONAS expressa el seu vot favorable. 

 

La Sra. ANDRÉS vol fer un comentari, perquè valora molt especialment la creació d’aquesta 

oficina de gestió d’instal·lacions i també la incorporació d’altres contractes menors, que 

representarà un 13%. 

Observa que en sumar aquests contractes es fa un inventari únic i s’incorporen edificis molt 

importants com la Model i nous equipaments com la biblioteca de les Corts o Vil·la Urània. Per 

tant, està bastant satisfeta amb aquest tema. 

En relació amb el cost econòmic, que representa un 35% de la valoració, diu que això obligarà a 

estar molt atents a la resta de criteris que s’han d’avaluar en el contracte. 

Finalment, anuncia que hi votarà a favor. 

 

El Sr. MULLERAS expressa l’abstenció del seu Grup. 

 

La Sra. ROVIRA també expressa l’abstenció del seu Grup. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el seu vot a favor. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu vot favorable. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa l’abstenció de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Mulleras expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP, el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 
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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. 

 

El Sr. MARTÍ explica que la proposició, que ha estat transaccionada amb el govern, és en 

relació amb una problemàtica que han denunciat diversos grups municipals i que és de gran 

preocupació ciutadana, que és tot el que té a veure amb la violència en general, però en concret 

amb alguns fets que han succeït darrerament i dels quals el govern té coneixement. 

Comenta que des de l’1 d’octubre de 2017 hi ha una situació d’alerta i amenaça reiterada i 

continuada de violència verbal i física en alguns casos de grups radicals d’extrema dreta 

espanyolistes, que aprofiten manifestacions convocades per ells mateixos o per altres 

organitzacions o plataformes o partits constitucionalistes per fer de les seves. 

Creu que les amenaces i els insults, i en alguns casos les agressions físiques, fins ara han caigut 

sempre del mateix cantó. Recorda que des del 2010 –o des del 2012, segons alguns– s’estan 

fent manifestacions amb milions de persones al carrer per reclamar llibertats o independència i 

que mai no s’ha produït violència provocada per aquestes persones que han participat 

pacíficament i cívicament en aquestes manifestacions. 

Indica que lamentablement s’han viscut alguns darrers episodis de violència associada amb 

aquest espanyolisme extrem i intransigent. Apunta que les seves víctimes no són solament els 

col·lectius de gent que se sent sobiranista o que demana llibertats per al seu país, sinó que en 

alguns casos han tingut com a víctimes persones que tenen procedència geogràfica diferent, que 

tenen nacionalitats diferents, persones homosexuals o persones o grups de col·lectius 

alternatius, etc. Destaca que hi ha moltes persones que són víctimes d’aquesta violència verbal, 

molt sovint, i física en alguns casos. 

Especifica que en concret darrerament s’han produït escenes d’aquesta naturalesa en alguns 

barris i també en concret en el Districte de Sarrià - Sant Gervasi. Indica que a la sala hi ha el 

regidor executiu del districte, que, igual que ell, ha pogut veure amb molta pena i preocupació 

que hi ha hagut grups radicals espanyolistes que han amenaçat, insultat i fins i tot agredit 

persones i institucions desafectes al règim. 

Explica que els últims mesos hi ha hagut violència als voltants de la plaça Francesc Macià, que 

hi ha hagut agressions a l’entorn de Catalunya Ràdio, que hi ha hagut crema voluntària i 

criminal de les casetes ocupades de l’Hort de la Vila a Sarrià, que hi ha hagut agressions i 

assetjament a diferents escoles, especialment, tot i que no únicament, a l’escola CIC de la Via 

Augusta el passat 4 d’octubre, en què per enèsima vegada van ser el blanc de les ires d’aquests 

grups franquistes. 

Diu que ha parlat amb el govern i que el govern sap perfectament que, cada vegada que hi ha 

convocatòries de segons quins grups que es concentren als voltants de la plaça Artós, acaben 

sent víctimes l’escola, els professors, els pares i mares i els alumnes de l’escola CIC. Indica que 
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aquesta vegada per sort, gràcies al cordó preventiu que van organitzar els Mossos d’Esquadra, 

no hi va haver fets més greus dels que en aquests moments estan denunciant. 

Per tant, no sap si el govern ha parlat amb l’escola CIC, però diu que ell personalment ha parlat 

amb la fundació de l’escola i amb la mateixa escola, que li han expressat, no per primera ni per 

segona o tercera vegada, la seva preocupació en relació amb aquests fets, que són recurrents i 

que un dia acabaran malament. 

Per tant, manifesta que ha decidit presentar aquesta proposició, transaccionada amb el govern, 

amb aquests quatre o cinc punts, de condemnar aquests actes, de demanar als cossos de 

seguretat aquesta investigació policial, que l’Ajuntament actuï contra aquestes manifestacions 

d’extrema dreta espanyolista, que doni suport al professorat de Catalunya –que sovint és 

víctima d’aquestes agressions o amenaces– i que l’Ajuntament es personi com a acusació 

particular o popular en el cas de denúncia d’alguna d’aquestes persones agredides verbalment o 

físicament. 

 

La Sra. MEJÍAS indica que Ciutadans condemna tot tipus de violència, en aquest cas la sorgida 

durant aquests últims anys i que porta causa únicament i exclusivament d’aquest procés 

independentista que ha fracturat la societat i que ha generat aquest tipus de confrontació que no 

és desitjada per ningú. 

Reitera que el seu Grup condemna, una vegada més, aquest tipus d’actituds violentes, i es 

reserva la resta de la seva intervenció per al segon torn. 

 

El Sr. CORONAS diu que els fets que van passar el 3 d’octubre a l’escola CIC de la Via 

Augusta no són exclusius d’aquesta escola, ja que, com s’ha esmentat, ha passat en altres espais 

del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. Indica, però, que aquests concretament venien sota 

l’empara de la manifestació convocada inicialment per Los de Artós i secundada per grups 

coneguts d’extrema dreta. 

Troba que no és menor que el lema d’aquesta convocatòria fos «Pasacalles festivo per 

Catalunya i Espanya. Recuperem els carrers de tots. #Volvemos 12 meses después». Aclareix 

que es refereix a 12 mesos després de les bufetades que van rebre la gent que volia anar a votar 

per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil seguint ordres de l’Estat i directament del rei 

Felip VI, com tots van poder sentir en aquell discurs del 3 d’octubre de 2017, en què 

esperonava aquells que demanaven venir a Catalunya cridant «A por ellos». Remarca que 

també han estat 12 mesos d’ignomínia per part de l’Estat espanyol. Recorda que el dia abans es 

van complir 12 mesos del Jordi Cuixart i el Jordi Sànchez a la presó. 

Reconeix que a Sarrià - Sant Gervasi, juntament amb el Districte de Nou Barris, és on s’han 

produït més agressions d’aquest tipus en el darrer any, des del setge a Catalunya Ràdio fins a la 

crema de l’Ateneu de Sarrià, passant per les agressions l’1 d’octubre a l’Escola Projecte, al 

Departament d’Ensenyament, a Dolors Monserdà-Santapau o a l’Infant Jesús, i acabant per les 

agressions que es van viure un any enrere al CIC també en una manifestació similar i que 

malauradament el 3 d’octubre de 2018 s’han repetit. 

Afirma que ERC condemna i condemnarà sempre aquest tipus d’actituds, vinguin d’on vinguin, 

i que donarà suport, com s’està fent des de la conselleria d’Ensenyament, en el setge que estan 

patint professors i centres escolars. 

Per tant, vota a favor d’aquesta proposta. 

 

La Sra. ANDRÉS també condemna la violència, vingui d’on vingui i sigui qui sigui qui la 

practica. Manifesta que el PSC defensa un model de societat plenament democràtica i 

socialment cohesionada en què el diàleg sigui l’instrument per dirimir les diferències, trobar les 

solucions i sobretot retrobar-se quan hi ha factors que els separen. Constata que tots plegats 

viuen en el mateix lloc i que cal procurar dialogar per trobar-se en les postures més 
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diferenciades. 

Entén que enquistar-se en posicions enrocades, que alimenten més odi que convivència, no és la 

via ni la solució. Per tant, rebutja totes les manifestacions, vinguin d’on vinguin, que vagin en 

aquesta línia de no trobada o de no diàleg. 

Diu que condemna els fets d’aquesta escola, perquè no es pot treballar amb provocacions i 

amenaces per un projecte col·lectiu. Per tant, comparteix bona part d’aquesta proposició que 

presenta el Grup Municipal Demòcrata. Especifica que comparteix totalment el fons, però diu 

que hi ha una part que li farà fer una abstenció, que és la part d’utilitzar la paraula espanyolista. 

Sap perfectament què vol dir el Grup Municipal Demòcrata, perquè ho ha expressat molt bé el 

regidor Martí quan ha separat clarament els grups d’extrema dreta de grups que fan 

manifestacions i que tenen un rerefons constitucionalista. Tanmateix, reitera que no està 

d’acord amb la utilització de la paraula espanyolista, ja que moltes persones es poden sentir 

identificades no amb l’extrema dreta, sinó amb l’expressió del seu sentiment nacional. Per tant, 

reitera que això només li permetrà fer una abstenció, tot i compartir el cos pràcticament sencer 

de la proposició. 

Pensa que lligar catalanista o espanyolista a determinats fets en què preval el tarannà 

extremista, radical i violent no acompanya. Demana, doncs, que no es lliguin conceptes amb 

coses que no ho són, ja que una cosa és el sentiment nacional i una altra cosa és practicar la 

violència i enquistar-se en l’odi i la divisió. 

 

El Sr. MULLERAS diu que el PP torna a condemnar qualsevol tipus de violència, vingui d’on 

vingui, tant si ve de l’extrema dreta com de l’extrema esquerra o de l’independentisme radical. 

De fet, recorda que una setmana enrere el Partit Popular va subscriure una declaració 

institucional que es va fer en el Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi precisament, en què 

es condemnava qualsevol tipus de violència.  

Comenta que el Grup Popular ha fet una esmena al grup proposant, per introduir precisament 

que es condemnés també en aquesta proposició la violència independentista, ja que durant 

l’octubre de 2018 n’hi ha hagut unes clares mostres amb els incidents que hi va haver a la Via 

Laietana, a la plaça de Catalunya o en l’assalt al Parlament. Lamenta que l’esmena que ha fet el 

PP no hagi estat acceptada. 

Tampoc no entén per què el PDeCAT no va votar una setmana enrere una proposta del Partit 

Popular en el Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi en què es volia condemnar també 

l’actuació il·legal dels CDR. Recorda que a la plaça Artós es van concentrar legalment, amb 

tots els permisos, un grup de manifestants i que els CDR hi van anar a boicotejar, de manera 

que van haver d’intervenir-hi els Mossos d’Esquadra. Diu que els CDR no tenien els papers en 

regla i ho feien de manera il·legal. 

Per això no entén per què tot això no es condemna quan ho proposa el PP i, en canvi, veu que el 

president Torra és el primer que fomenta i empara «apretar», tal com va dir ell, els CDR perquè 

actuïn a la ciutat de Barcelona. Pensa que tot això entra dins d’una estratègia d’equiparar 

situacions aquest mes d’octubre i d’equiparar espanyolisme amb moviments violents o ultres, 

cosa que no és veritat perquè milions de persones espanyolistes i constitucionalistes s’han 

manifestat als carrers de Barcelona durant aquests mesos. 

Vol preguntar quantes denúncies s’han interposat per aquests fets de què parla la proposició i si 

hi ha constància d’agressions o fets denunciats per aquesta qüestió. 

 

La Sra. ROVIRA recorda que la CUP ja fa mesos que denuncia i alerta sobre la situació que 

s’està vivint d’increment d’actes públics i d’accions públiques per part de l’extrema dreta a 

Barcelona, també amb la connivència en moltes ocasions d’alguns partits polítics d’extrema 

dreta i amb alguns cossos policials. 

Manifesta que en aquest sentit el seu Grup ja va denunciar en el seu moment la crema que hi 
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havia hagut per part de l’extrema dreta a l’Ateneu Popular de Sarrià i també les agressions 

racistes que s’han produït després de la finalització d’actes que teòricament convocaven partits 

unionistes, però en què també es cola aquesta extrema dreta. Considera que fa un flac favor als 

partits que defensen un projecte polític determinat el fet que incloguin aquesta extrema dreta 

dins de les seves manifestacions i que no l’aïllin de les accions que després es produeixen. 

En aquest sentit, entén que és necessari que hi hagi un replantejament per part del Govern de la 

Generalitat sobre quins actes es deixa que es desenvolupin en el carrer, quan són actes que 

provenen d’organitzacions d’extrema dreta, que han dit públicament que defensen projectes que 

van en contra dels drets humans bàsics. Pensa que aquests actes no s’haurien de poder realitzar 

a la via pública. 

Li agradaria dir a la Sra. Mejías que està fent un blanqueig absolut del que és la violència de 

l’extrema dreta, ja que està responsabilitzant les víctimes de la violència que pateixen. Li 

sembla absolutament delirant, i més quan són violències en moltes ocasions de caire racista, 

com la que es va produir a menors marroquins que hi havia a Arc de Triomf per part de 

persones que participaven en manifestacions convocades per l’extrema dreta a Barcelona; a 

venedors ambulants, que també són actes violents que s’han produït després d’aquestes 

manifestacions; a persones que venen en diferents comerços del centre del Districte de Ciutat 

Vella. Destaca que són accions de violència de caire racista per part de l’extrema dreta, que 

neguen directament els drets humans més bàsics. Pensa que no es pot equiparar una violència 

amb una altra violència. Remarca que l’extrema dreta ha cremat edificis, ha tingut actituds i ha 

generat accions violentes per motius absolutament racistes. 

Per tant, creu que això cal que generi una unitat d’acció de tots els cossos policials per 

identificar i desarticular aquesta extrema dreta i que també cal articular al carrer el «no 

passaran». 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el vot favorable. Constata que, malauradament, estan molt 

acostumats que manifestacions que haurien de poder ser pacífiques i tenir tot el dret de 

manifestar-se tenen reminiscències al final d’actes de violència de tots els tipus, de coacció, als 

mitjans de comunicació, d’atacs a institucions i a persones. 

Per tant, en aquest sentit, pensa que cal denunciar-ho amb molta contundència perquè això no es 

torni a produir. Creu que això fa un flac favor a la societat i a la democràcia. Per tant, condemna 

absolutament aquests fets. 

Entén que l’Ajuntament ha de poder actuar per defensar els drets dels ciutadans que no actuïn 

de manera violenta i protegir-los d’aquestes accions, que són absolutament reprovables.  

 

El Sr. PUIGCORBÉ està totalment a favor d’aquesta proposició, especialment del punt 5, que 

l’Ajuntament es personi com a acusació particular popular en cas de denúncia d’algun dels 

agredits. 

Diu que li sap molt greu perquè va néixer al costat de la plaça Artós i entén que s’està fent fort 

un bastió a aquesta plaça, que és una plaça de frontera entre el barri de Sarrià i Pedralbes - les 

Corts. Entén que hi hauria d’haver una línia d’actuació preventiva de seguretat per part de 

l’Ajuntament en aquest districte o en aquesta confluència de barris. 

 

El Sr. ASENS anuncia que votarà favorablement. Està d’acord amb el que deia la Sra. Rovira 

que no es poden banalitzar ni naturalitzar els braços alçats ni els incendis provocats o les 

agressions per part de grups d’extrema dreta cap a persones que pertanyen a col·lectius 

vulnerables, com ara emigrants, o a periodistes o professors en aquest cas. Constata que estan 

parlant de més de 100 agressions que estan documentades i més de 140 incidents, de manera 

que és un fenomen que s’està produint a la ciutat que preocupa el govern. 

Està d’acord amb la Sra. Andrés quan deia que el qualificatiu d’espanyolista era sobrer. Explica 
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que l’esmena que el govern feia al text era substituir espanyolista per grups d’extrema dreta, 

però que al final ha quedat espanyolista. En tot cas, diu que li sembla una qüestió secundària o 

irrellevant. Apunta que és veritat que hi ha grups d’extrema dreta de caràcter independentista, 

de manera que creu que especificar quina és l’orientació política no és sobrer, perquè l’extrema 

dreta no només està en l’espanyolisme, sinó també en l’independentisme i en molts altres 

moviments. Insisteix que no és exclusiu d’un nacionalisme determinat, i que per això els va 

semblar que era una qüestió secundària i, per tant, no era motiu suficient per no estar d’acord 

amb la majoria dels punts que s’hi exposen. 

Manifesta que està d’acord amb el que deia el portaveu del Grup Municipal Demòcrata sobre la 

preocupació que hi ha al districte del que està sent la plaça Artós. Apunta que al govern no li 

consta que hi hagi un procés judicial obert en aquest cas per la naturalesa dels fets, perquè hi va 

haver una coordinació policial i es va poder anticipar i evitar que anés a més. Per tant, no creu 

que hi hagi procés judicial en aquest cas. 

En tot cas, constata que no és un fet aïllat, el d’aquesta escola, ja que el 27 de setembre de 2017 

un grup d’extrema dreta va entrar dins de les instal·lacions i va amenaçar i agredir tres 

professors. Indica, doncs, que la gravetat ve de la reiteració. Està d’acord amb el fet que en 

aquest cas no ha anat a més per la intervenció dels cossos policials, però reitera que el 27 de 

setembre hi va haver unes agressions a tres professors en aquest mateix col·legi. Constata, 

doncs, que aquesta escola està senyalada, cosa que preocupa el govern. 

Responent al Sr. Martí, explica que l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb els responsables 

del centre i que els han ofert el seu suport i la seva ajuda. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix els suports de diferents grups, especialment del govern, i també 

l’abstenció amb el to i amb l’argumentació que ha fet servir la companya Carmen Andrés, del 

Grup Socialista. 

Aclareix que el seu Grup ha volgut plantejar aquesta proposició en uns termes molt equilibrats i 

ponderats i intentant objectivar al màxim els fets que estan denunciant i pels quals demostren 

preocupació, ja que es produeixen de manera reiterada. Per tant, constata que no estan en calent 

reaccionant davant d’un fet excepcional i que difícilment es pugui reproduir, sinó que es tracta 

d’unes qüestions que van a més, tot i que aquesta vegada pel cordó policial dels Mossos i 

l’actuació de la Guàrdia Urbana es van poder evitar. Remarca que en el futur això es pot tornar 

a reproduir. Per tant, pensa que s’han de posar fil a l’agulla i anar tots a l’una a lluitar contra la 

violència extrema. 

 

La Sra. MEJÍAS troba a faltar que el Sr. Martí no mostri la mateixa preocupació que té per 

aquests fets que es van produir el 4 d’octubre davant l’escola CIC amb altres fets que s’han 

produït a Barcelona i que han estat d’enorme gravetat. 

Diu que Ciutadans no votarà a favor d’aquesta iniciativa perquè és un intent de criminalitzar 

tota persona que pensa diferent i que intenta manifestar als carrers que pensa diferent. Anuncia 

que plantejarà la proposta del Grup Municipal Demòcrata a la inversa. Pregunta, doncs, si el Sr. 

Martí condemnarà els fets de l’última manifestació del col·lectiu Hablemos Español, que 

pretenia demanar més hores de castellà a les aules. Diu que tenia tots els permisos pertinents, 

però que no va poder acabar el seu recorregut per una contramanifestació dels comandos 

separatistes a la plaça Sant Jaume. Indica que aquesta plaça va acabar ocupada pels CDR i amb 

dos diputats, la Sra. Aurora Madaula i el Sr. Francesc Dalmases, que consideraven una 

provocació aquesta manifestació, perquè vulnerava absolutament el dret a la llibertat 

d’expressió i que van acabar damunt de l’escenari que havien pagat els de l’organització 

convocant. Pregunta si això no preocupa al Sr. Martí, si es denunciarà o s’investigarà. 

També pregunta si preocupen al regidor demòcrata totes les agressions i senyalaments que han 

patit els joves de Societat Civil Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona. Pregunta al 
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Sr. Martí si tenen dret a manifestar-se o no, si poden exercir la seva llibertat d’expressió. Vol 

saber, doncs, si el regidor del Grup Municipal Demòcrata condemnarà aquestes agressions, ja 

que no l’ha sentit fer-ho en cap ocasió. Diu que les queixes estan fetes davant el rectorat per 

l’assetjament constant que reben i que no ha vist que al Sr. Martí li preocupi en absolut. Indica 

que als joves els anomenen feixistes i els insulten. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Rovira, constata que ha tret el discurs de la nevera, perquè 

en la seva intervenció anterior no s’ha referit al que ella diu en cap moment. Li agradaria saber 

què opina la regidora Rovira del sabotatge d’Arran i de la CUP a la Universitat de Barcelona, 

encapçalada per un subjecte com en Frederic Bentanachs, condemnat per terrorisme, i que va 

obligar a cancel·lar un homenatge a Cervantes. Recorda que es cridava «fora, feixistes, de la 

universitat». Vol saber si els que pensen diferent tenen dret a anar a la universitat. Pregunta si 

Cervantes era feixista. Reitera que es va boicotejar l’acte fins que es va obligar a cancel·lar-lo 

agredint persones grans, la majoria acadèmics que s’havien concentrat allà per celebrar-ho. 

Creu que aquesta proposa ratlla el cinisme, per no parlar del fet que és esbiaixada i parcial, ja 

que aquesta tensió l’han creada ells i, per tant, com a responsables han de fer tot el possible per 

evitar-la, de manera que hi votarà en contra. 

 

El Sr. CORONAS, respecte a la referència de Ciutadans que la CUP ha tret el discurs de la 

nevera, li diu a la Sra. Mejías que podria posar el seu discurs al contenidor marró, que ja fa olor 

de ranci, perquè l’han sentit tantes vegades i sempre és el mateix que ja saben què dirà quan 

anuncia que es guarda el discurs per a la segona intervenció. 

Insisteix que condemna tot tipus de violència, la policial també, portin la bandereta que portin 

en l’uniforme, tant si és la catalana com l’espanyola. Pensa que el problema és que quan fan una 

pintadeta a la seva seu Ciutadans ho veuen com un atac. Remarca que les seus de tothom les 

pinten cada dia, uns i altres. Considera que Ciutadans acostuma a alimentar aquest discurs de la 

violència, que ja els va bé, perquè la fomenten amb el seu discurs. Pensa que Ciutadans s’han 

apropiat el discurs de l’«A por ellos», però diu que els ha sortit competència amb Vox, que són 

encara més fatxes. Demana a la Sra. Mejías si prefereixen parlar de temes centrals de política 

d’aquest país o prefereixen alinear-se amb l’extrema dreta, que és el que fa Ciutadans 

habitualment amb els seus discursos. 

 

La Sra. ANDRÉS remarca que, efectivament, les seus dels partits les pinten uns i altres. 

Insisteix que el PSC condemna la violència, que està a favor de treballar pel diàleg i de retrobar 

la convivència a la ciutat, que la tenia i ben forta. 

 

El Sr. MULLERAS es dirigeix sobretot als senyors del PDeCAT que han presentat la proposta i 

als senyors de Barcelona en Comú. 

Considera que la violència no es pot condemnar a la carta, sinó que és violència la faci qui la 

faci, portin la bandera que portin. Constata que aquest mes d’octubre s’han produït fets 

gravíssims a Barcelona, i diu que encara no ha sentit ningú del PDeCAT ni de Barcelona en 

Comú que a l’Ajuntament condemni la violència a la Via Laietana, al Parlament o a la plaça de 

Catalunya dels CDR.  

Manifesta que, a més, estan parlant de fets que no han existit, com ha dit el Sr. Asens i van dir 

els senyors del CIC, ja que no hi ha hagut cap denúncia per agressió en els fets del CIC de què 

parlen. Per tant, indica que s’estan basant en fets que no existeixen. 

 

El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot contrari del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. 
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Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA amb el redactat següent: 

 

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 grups d’extrema dreta espanyolistes i els produïts en altres 

establiments docents. - Demanar als cossos de seguretat pertinents 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 l’extrema dreta 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 o popular, 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. 

 

(Tractat conjuntament amb els punts 12 i 13.) 

 

El Sr. SIERRA constata que, per culpa de l’abandó de l’alcaldessa com a responsable de 

Seguretat, aquesta Comissió es podria anomenar la comissió de la Guàrdia Urbana, perquè és 

un referent i una constant que hagin d’anar a la sessió a demanar explicacions al responsable de 

Seguretat de l’Ajuntament i que no hi vagi mai i sempre s’escudi en el seu comissionat de 

Seguretat. 

Explica que la iniciativa que presenta Ciutadans és que el govern desisteixi de la intenció de 

suprimir la unitat antidisturbis de la Guàrdia Urbana. És conscient que quan la Sra. Colau va 

arribar a l’alcaldia va fer diverses coses que no s’han de fer mai, com ara qüestionar un 

ordenament jurídic i dir que compliria les lleis que li semblessin justes i que les que no li 

semblessin justes no les compliria, cosa que troba intolerable.  

Recorda que el graó següent va ser tractar de portar a terme una promesa, que era dissoldre la 

unitat antidisturbis de la Guàrdia Urbana. Constata que això, a part del populisme que demostra, 

suposa un absolut desconeixement de les normes municipals. No sap si a l’alcaldessa li 

semblarà justa o injusta la Carta municipal, però remarca que és la Carta municipal de 

Barcelona la que diu que és competència exclusiva de la Guàrdia Urbana de Barcelona la 

custòdia dels membres del consistori i dels edificis de titularitat municipal. 

Recorda que el dia abans mateix uns treballadors de l’Ajuntament van ocupar directament un 

dels edificis municipals. Indica que la mateixa persona que hi havia de guàrdia en el servei 

d’entrada i de registre de l’Ajuntament va haver de demanar reforços, perquè són les unitats que 

tenen aquesta formació i aquests equips per repel·lir agressions, enfrontaments o fins i tot, 

encara que no fossin excessivament agressius, per repel·lir l’ocupació d’una seu municipal. 

Considera que això respon al populisme de la Sra. Colau. Avança que en la segona intervenció 

referirà la llista de greuges, perquè aquest és un més que té l’alcaldessa contra els companys de 

la Guàrdia Urbana, i afegeix que la llista és molt extensa. 

Opina que el Sr. Recasens és coneixedor i còmplice de la Sra. Colau com a irresponsable de la 

Seguretat a Barcelona. 
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Reitera que, com ha dit anteriorment, Barcelona és la ciutat més insegura d’Espanya. Insisteix 

que no és un fet que asseveri Ciutadans, sinó que són dades del Ministeri de l’Interior. Destaca 

que en la ciutat més insegura d’Espanya, en aquest precís moment, no se li acut res més a 

l’alcaldessa que complir la seva promesa electoral de dissoldre la unitat antidisturbis. Es 

pregunta per què ho fa, si és per quedar bé amb els seus amics de la CUP. Es pregunta per què 

es vol fer en aquest moment en què la societat civil està incendiada i en què hi ha veïns aterrits 

a Ciutat Vella i en altres districtes de Barcelona per la inseguretat que el govern ha estat 

còmplice de generar. Torna a preguntar quin és l’objectiu d’això. 

Pregunta, doncs, si el govern vol fer una policia política desmantellant aquesta unitat de 

150 homes, creant una unitat diferent i canviant-la de nom. Diu que podria entendre que 

Barcelona en Comú, amb el seu populisme, li canviés el nom a la unitat, de manera que semblés 

que ha eliminat la unitat antidisturbis. Tanmateix, remarca que és més profund, perquè el 

govern planteja eliminar una unitat, canviar-li el nom, però reformar-la estructuralment, 

canviant les persones que hi ha. Destaca que a la unitat hi ha 150 persones que tenen uns mèrits, 

una formació i una capacitat, mentre que el govern planteja substituir-les per d’altres. Torna a 

preguntar si el govern els vol substituir per una policia política, o bé per amics seus, o per 

agents afins al règim del populisme de Barcelona en Comú i de la Sra. Colau. 

Constata que hi ha una altra cosa de fons, i és que aquestes persones tenen uns drets adquirits 

com a treballadors i que el govern no pot modificar-los alegrement les seves condicions, sense 

pensar que tindrà unes conseqüències. Indica, però, que això ja es veu en la manca de 

pressupost del govern i en les indemnitzacions que ha de pagar per la seva irresponsabilitat i el 

seu mal govern, cosa que els és igual. 

Insisteix que en el segon torn referirà la llista de greuges, ja que creu que amb cinc minuts en 

tindrà prou. 

 

La Sra. ANDRÉS vol saludar, en primer lloc, els representants sindicals que hi ha a la sala, tant 

els que són del comitè d’empresa com els que no ho són. 

Explica que el PSC ha presentat aquesta proposició perquè estan preocupats per la forma en què 

es farà aquesta desconnexió de la USP a la URPE. Indica que la USP i la URPE en principi 

tenen unes funcions molt similars, essencials dins de la Guàrdia Urbana i també per a la ciutat. 

Comenta que són funcions de protecció dels edificis municipals, tot i que està en desacord amb 

el que deia el regidor Sierra sobre el que va passar el dia anterior, perquè pensa que no hi va 

haver un intent d’ocupació. Explica que el dia anterior hi havia molts treballadors i 

treballadores socials que van anar a fer el mateix que està fent ara la Guàrdia Urbana, que és 

expressar la seva discrepància amb el govern. Constata que l’únic fet rellevant és que eren 

molts, però no creu que fos una altra cosa. 

Afegeix que altres funcions de la Guàrdia Urbana són fer prevenció de riscos i emergències i 

atendre les situacions de màxima urgència a la ciutat. 

Explica que el pla director estableix el traspàs a la URPE. Diu que al PSC li preocupa això, per 

la qual cosa presenta aquesta proposició, perquè de moment, de la forma com actua el govern, 

saben que hi ha hagut un èxode de guàrdies des de la USP cap a fora, amb una pèrdua de 

gairebé el 40%. Considera que això és gravíssim en una situació complexa com la que té 

Barcelona actualment en temes de seguretat, pels delictes que es produeixen i pel rànquing on 

es troba, ja que és la ciutat amb més delictes de tot l’Estat i sembla que també d’Europa. 

Destaca que la ciutat està en alerta 4 i que, en canvi, hi ha aquest èxode de guàrdies de la USP a 

la URPE per una gestió que considera no dolenta, sinó la pitjor que ha fet el govern per fer 

aquesta suposada desconnexió. 

Així doncs, apunta que el govern ha creat una incertesa entre la mateixa Guàrdia Urbana, ja que 

no sap a què respon ni quina finalitat té la creació de la URPE, perquè sent les mateixes 

funcions ha produït aquesta reducció i aquest rebuig per part de la Guàrdia Urbana, de manera 
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que entén que el govern no tenia una motivació de reorganització de les unitats de la Guàrdia 

Urbana, sinó que tenia un ànim de fer una purga de qui està prestant servei actualment a la USP. 

Per això vol fer algunes preguntes ben concretes. 

Vol saber en quines condicions el govern té previst fer el traspàs de la USP a la URPE i en quin 

percentatge es podran quedar els actuals efectius de la USP en la mateixa condició que tenen, 

fent les mateixes funcions en aquestes places que en principi no es tornaran a proveir. Vol 

explicacions acurades sobre això per saber la motivació que té el govern municipal per fer 

aquest canvi d’USP a URPE. 

Pensa que el govern l’únic que vol fer és la seva selecció de personal d’una manera encoberta, 

perquè sent les mateixes funcions ha provocat desmotivació, desànim i ha donat poc suport als 

actuals agents que estan treballant a la USP. 

 

El Sr. VILLAGRASA, en primer lloc, dona la benvinguda als representants de la Guàrdia 

Urbana que hi ha a la sala. 

Li diu al comissionat que el que proposa el PP en aquesta sessió no és més que paralitzar el 

projecte del govern de crear la URPE i dissoldre la USP. Pensa que no és casualitat que el 

govern presenti aquest projecte, ja que cal remuntar-se a quan la Sra. Colau no era alcaldessa. 

Remarca que en aquest cas estan vivint una vendetta personal de l’alcaldessa i els seus amics de 

llista electoral. Recorda que la desaparició de la USP figurava en el programa electoral. Diu que 

els que tenen més memòria recorden la Sra. Ada Colau i Gala Pin en les seves intervencions a 

Ciutat Vella, què opinaven de la Guàrdia Urbana i com insultaven aquest cos. Pensa que tenen 

un problema d’una alcaldessa que mai no ha volgut la Guàrdia Urbana i que quan intervé en els 

actes de la Guàrdia Urbana se la nota fingida i que no hi creu. 

Diu que ara l’alcaldessa ha de vendre als seus amics antisistema que complirà la seva paraula de 

carregar-se la USP. Considera que aquest és l’origen del que s’està vivint. Reitera que és una 

vendetta personal de quan la Sra. Colau liderava grups antisistema, okupes, etc. 

Destaca que, quan Barcelona està vivint possiblement els seus pitjors anys en seguretat de la 

seva història recent, al govern no se li acut cap altra gran proposta que dissoldre la USP. Indica 

que la USP no és tan sols una unitat antidisturbis, sinó que té moltes més funcions, entre elles, 

protegir edificis i organismes municipals, col·laborar amb les forces i cossos de seguretat en la 

protecció de l’ordre públic en grans concentracions de persones, vigilar i prevenir delictes en les 

zones més conflictives de la ciutat, controlar les activitats irregulars i administratives que es 

donen a la via pública, etc. Reitera que, per tant, no és tan sols un grup antidisturbis, sinó que fa 

moltes més funcions, i amb una gran professionalitat. 

Apunta que al govern aquesta unitat li molesta, i per això vol fer un grup similar, que 

s’anomenarà URPE, amb les mateixes funcions. Es pregunta quin sentit té això, si els agents de 

la USP són mals professionals o si han actuat malament. Vol saber per què els nous agents han 

de fer proves d’accés per al nou cos que es vol crear. Pregunta qui crearà aquestes proves 

d’accés, si hi haurà entrevista final i si la farà la Sra. Colau per fer la purga final. 

Pensa que no té cap sentit que, a més, aquest cos, que té 172 membres de la Guàrdia Urbana, es 

vulgui disminuir a 150 agents. Diu que a aquests agents els afecta en la seva vida laboral, 

professional i personal, amb horaris que no tenen res a veure amb la conciliació de la vida 

laboral i familiar, que no saben quin serà el seu futur o si tindran les seves places consolidades. 

Es pregunta de què han servit els anys d’experiència d’aquests agents. Pregunta si el govern ha 

parlat amb aquests agents. Vol saber per què l’eliminació de la UPS i la creació de la URPE es 

treu fora del conveni, ja que tot això s’hauria de negociar dins del conveni, perquè suposa que 

hi haurà unes condicions laborals que caldrà assegurar als possibles nous membres de la URPE 

i als membres de la USP que volen fer fora. 

Pensa que tot el que fa el govern en aquest cas no té cap sentit, ja que és crear un nou cos amb 

funcions gairebé idèntiques perquè entrin noves persones a ocupar aquestes funcions. Opina que 
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el govern demostra que té molt poc respecte no tan sols a la Guàrdia Urbana, sinó també a 

aquesta Comissió. 

Recorda que al març de 2016 es va aprovar una proposició del Grup Popular que demanava la 

no supressió de la USP. Insisteix que la proposició es va aprovar, però que el govern ha fet cas 

omís d’un mandat polític aprovat a la Comissió. Constata, doncs, que aprovar proposicions o 

que el govern accepti precs no serveix de res. Remarca que no serveix de res la veu de la 

Guàrdia Urbana, ni l’experiència d’un cos de 175 anys d’història, ja que llavors entren al 

govern uns antisistema i se’l volen carregar. 

Li agradaria que el govern votés a favor de la proposta i que es replantegessin el que volen fer. 

Diu que és de savis rectificar, i espera que l’alcaldessa rectifiqui, que s’oblidi de les seves 

vendettes personals i dels seus grups d’amics antisistema, que reconegui la gran professionalitat 

de la Guàrdia Urbana i de la USP i que deixi que aquesta situació que estan provocant a la 

Guàrdia Urbana quedi en un malson i s’oblidi. 

 

El Sr. MARTÍ discrepa del to utilitzat per algun portaveu, però diu que la qüestió de fons que 

plantegen i defensen les tres proposicions la comparteix. Per tant, avança que el seu Grup votarà 

a favor de les tres proposicions. 

Recorda que n’han parlat molt breument en la petició de compareixença al govern que ha fet el 

Grup Municipal Demòcrata per parlar de les qüestions que més afecten la seguretat i la 

convivència. Per tant, diu que ja ha avançat la posició política del seu Grup en relació amb el 

suport al Cos de la Guàrdia Urbana i al manteniment de la Unitat de Suport Policial. 

Així doncs, des d’aquest punt de partida, manifesta que està preocupat per com el govern 

afronta la negociació amb el cos, amb els sindicats i amb la part social de la transformació 

d’aquesta USP en una nova unitat, que és la URPE. 

Creu que han de lamentar la situació que han viscut tots els agents de la USP des de l’inici del 

mandat, amb una espasa de Dàmocles a sobre seu permanent que amenaçava amb la seva 

dissolució. Pensa que aquesta no és la millor estratègia per tenir una secció de la Guàrdia 

Urbana alineada amb el govern i amb les funcions que té assignades la Guàrdia Urbana com a 

policia local de Barcelona. Constata que això desanima, afecta la moral, l’autoestima i la 

dignitat professional d’aquest cos i especialment de la USP. Per tant, està en desacord amb 

aquest tracte que se’ls ha fet fins ara, més enllà de la manca de suport polític que ha tingut la 

USP i per extensió la Guàrdia Urbana. 

Recorda que Barcelona en Comú va incloure la supressió d’aquesta unitat en el seu programa 

electoral, cosa que és totalment legítima. Però pensa que també hi ha un problema d’origen. Es 

vol referir a les declaracions recents de la Sra. Gala Pin, quan en un mitjà de comunicació 

recentment ha dit que no coneixia el món de la seguretat, que ara veu que la Guàrdia Urbana és 

molt important i que és imprescindible per garantir la seguretat i la convivència a la ciutat. 

Constata que si això el govern ho hagués pensat tres anys i mig enrere segurament aquesta 

previsió del programa electoral de la supressió de la USP no l’hauria posada, perquè hauria 

d’haver sabut que aquesta Unitat de Suport Policial és una unitat professional, que fa la seva 

feina molt bé i que segurament els 150 agents actuals es queden curts i n’haurien de ser uns 

quants més. 

Per tant, diu que al seu Grup li preocupa que la negociació amb els sindicats és la que és. 

Comenta que ha parlat amb els representants de cadascun dels sindicats, tant els que són a la 

mesa com els que no, i diu que la unitat de criteri és molt clara. Manifesta que, pel que ha pogut 

copsar personalment, tots els sindicats estan en contra del plantejament de supressió d’aquesta 

unitat i també estan en contra i preocupats per les giragonses que ha fet la negociació per part 

del govern, ja que el govern primer va dir que la unitat se suprimiria, després que suprimirien el 

90% i que el 10% restant es mantindria, que les condicions laborals, socials i salarials eren unes 

i després en serien unes altres, etc. Considera que això no pot ser, tot i que el govern hauria de 
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donar la seva versió. Creu que la negociació política està sent molt dolenta i que encara agreuja 

més la situació de la Guàrdia Urbana i en concret de la Unitat de Suport Policial. 

Espera que el govern no decideixi unilateralment la supressió de la USP, en contra del criteri 

majoritari de l’oposició –ja que pensa que seran gairebé tots els grups que demanaran que es 

mantingui aquesta unitat– i dels sindicats. Creu que això seria molt greu. 

Finalment, demana al govern que pari màquines, ja que estan a sis o set mesos de les eleccions. 

Pensa que qualsevol govern responsable hauria d’intentar evitar malmetre més encara la 

Guàrdia Urbana i una unitat molt important per a la seguretat de la ciutat, quan un govern que 

pugui venir després pugui tenir una altra idea. Per tant, troba molt imprudent hipotecar mitjans, 

unitats, agents i polítiques que al cap de vuit mesos pugui tirar endavant un altre govern amb 

criteris diferents. Demana, doncs, humilment i de manera amable al govern que pari màquines, 

que recuperi el consens social amb els sindicats del cos i que faci cas, cadascú amb el seu to i la 

seva manera de fer i de ser, a la majoria de l’oposició política que està alineada amb el 

manteniment dels drets i de l’existència d’aquesta unitat, que és imprescindible per garantir la 

seguretat i la convivència de la ciutat en uns moments en què les problemàtiques de seguretat de 

delictes incrementen cada dia. Considera, per tant, que més que mai és imprescindible 

l’existència d’aquesta unitat, que recorda que protegeix els regidors i càrrecs de l’Ajuntament, 

també el govern, a més dels edificis i equipaments municipals, i que donen suport i protegeixen 

els companys de la Guàrdia Urbana. Indica que hi ha gairebé 3.000 agents que d’alguna manera 

també saben que tenen el suport i la protecció quan s’activen els serveis de la USP. 

Per tot això, demana ponderació i que el govern pari màquines i renegociï les condicions del 

manteniment d’aquesta unitat. 

 

El Sr. CORONAS exposa que uns dies enrere, mirant els diaris, va veure un titular que deia: 

«Colau disuelve los antidisturbios de la Guardia Urbana» i el primer que va pensar és: «Ah, 

però tenim antidisturbis a la Guàrdia Urbana?» Indica que per ell la Unitat de Suport Policial no 

són uns antidisturbis comuns, sinó que tenen moltes altres funcions, que són bàsicament les que 

quadren amb aquesta Unitat de Reforç, de Prevenció i d’Emergències, ara URPE, abans USP o 

UPAS. Constata que aquesta unitat ha anat canviant de nom, però diu que al final les funcions 

s’han anat quedant perquè són necessàries. Apunta que històricament tothom ha volgut fer 

canvis, però reitera que al final les funcions són les que són, perquè cal una unitat 

especialitzada. 

Suposa que la Sra. Colau quan feia la campanya va dir una cosa que va semblar que a la gent li 

agradaria, sobretot a un determinat sector de la població. Entén, doncs, que el comissionat ha 

heretat una promesa electoral enverinada, difícil de resoldre i que es troba en una tessitura 

complicada. Suposa que en el moment en què al Sr. Recasens li van oferir el càrrec de 

comissionat devia pensar com es menjava això en els pròxims quatre anys. 

Troba que està clar que al final no se suprimeix la USP, sinó que es canvia de nom, que tot 

aquest tema de personal s’ha de negociar amb els sindicats. Considera que el govern té mala 

peça al teler si ho volia fer d’una determinada manera, perquè acabarà sent simplement un canvi 

de nom, ja que les funcions quedaran igual. Diu que ja es veurà com acaba tot això. 

Exposa que la sensació que té és que una promesa electoral que el seu Grup no compartia al 

final quedarà amb un canvi de nom d’una unitat i que no haurà passat res més. 

Suposa que, com que van viure la desafortunada experiència del 17 d’agost, es van adonar que 

calen unitats d’aquest tipus a la Guàrdia Urbana, perquè és la unitat de primera intervenció, ja 

que els Mossos d’Esquadra tarden el que tarden per arribar i, davant d’una situació 

d’emergència, cal una unitat especialitzada, a la qual caldria dotar dels recursos adequats per 

poder afrontar situacions com aquesta. Per tant, considera que tant si es diu USP com UPAS o 

URPE està clar que cal una unitat especialitzada amb aquestes funcions. 

Afegeix que cal que la Guàrdia Urbana en general tingui la formació adequada, que sigui un cos 
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d’excel·lència, amb els recursos humans i materials necessaris. Pensa que cal treballar en 

aquesta línia, i no en la de vendre fum. 

Li sap molt greu pel comissionat, perquè es posa en la seva pell i pensa que té una herència 

enverinada en forma de promesa electoral que no sap com ha de maquillar per resoldre aquesta 

situació. 

Creu que al final la lògica s’acabarà imposant, que aquesta unitat, que és necessària, seguirà 

funcionant i ho farà de la millor manera possible. Comenta que ell personalment de tant en tant 

va a visitar comissaries i unitats concretes. Indica que un dia ha de fer un patrullatge perquè té 

interès per veure quin és el seu dia a dia i com funcionen. Manifesta que és quan està amb ells 

que veu les mancances que tenen. Pensa que això es resol amb les idees clares i amb pressupost. 

Pel que fa en concret al contingut de les tres proposicions i també per allò que s’expressa en el 

moment de defensar les proposicions, votarà a favor de la del PSC, perquè respecte al contingut 

s’ajusta una mica al que defensa ERC i també en el to. En relació amb les proposicions de 

Ciutadans i el Partit Popular, farà una abstenció. 

 

La Sra. ROVIRA constata que una vegada més ha estat a través dels mitjans de comunicació 

que ha rebut les primeres notícies sobre quin seria el desenvolupament, el canvi de funcions o 

les noves funcions d’aquesta nova unitat anomenada URPE. 

Li agradaria, doncs, que s’hagués presentat als diferents grups municipals i que se’ls hagués 

donat la informació correcta. Diu que ja no la sorprèn, perquè és una manera de funcionar del 

govern, el fet que és a través dels mitjans de comunicació que és coneixedora dels diferents 

canvis que es desenvoluparan. Recorda que és una qüestió que en el seu moment va ser pactada 

amb la CUP el 2016 arran d’una modificació pressupostària en què el seu Grup coincidia amb 

el programa de Barcelona en Comú sobre el fet que era necessària la dissolució dels UPAS a 

Barcelona, en què es va explicar que hi hauria un pla director en què es canviarien les funcions 

d’aquesta nova unitat i es passaria a anomenar USP. Comenta que la realitat és que les funcions 

que després s’han vist que ha desenvolupat al carrer continuen sent les mateixes que tenia. 

Constata que ara torna a haver-hi un canvi de nom. Per tant, entén que ni la promesa electoral 

de Barcelona en Comú en relació amb la dissolució del cos d’antiavalots de la Guàrdia Urbana 

s’ha complert ni tampoc la negociació que s’havia fet amb la CUP Capgirem Barcelona en 

relació amb la modificació pressupostària del 2016. 

Afegeix que això tampoc no la sorprèn perquè la CUP al gener de 2018 va tornar a presentar a 

la Comissió una proposta en què deia que era necessari repensar el concepte de seguretat, quina 

és la perspectiva securitària que es desenvolupa a Barcelona i com s’entén la seguretat no tan 

sols des d’una perspectiva d’intervenció policial, sinó de poder garantir drets a les persones que 

viuen i treballen a la ciutat. Recorda que en la proposta la CUP deia que la Guàrdia Urbana no 

tenia competències en matèria d’ordre públic i que, per tant, que era necessari repensar part de 

l’estructura del cos i abordar la dissolució de la Unitat de Policia Administrativa i de Seguretat, 

que després se li va canviar el nom, però que continua fent les mateixes funcions. 

D’una banda, vol saber clarament quines seran les noves funcions que tindrà aquesta unitat, si 

es pot afirmar que es dissoldran les seves funcions i que, per tant, ja no tornaran a veure 

antidisturbis a la ciutat de Barcelona i les actuacions que han dut a terme amb els més febles 

sense conseqüències. Pensa que un cos de policia s’ha de poder sobretot fiscalitzar, perquè el 

monopoli de la violència ara mateix el tenen els cossos policials. Considera, doncs, que hi ha 

d’haver una gran fiscalització per part de les institucions públiques i de les veïnes de la ciutat. 

De l’altra, es reafirma en la necessitat que es dissolgui aquesta unitat que té funcions 

d’antiavalots. 

Per tot això, votarà en contra de les diferents propostes. 

 

El Sr. ARDANUY constata que aquest és un tema amb un caràcter tècnic absolut, fruit d’una 
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sèrie de decisions i de propostes de caire polític, totes elles legítimes. Pensa, però, que el 

problema és quan una posició política, presa d’un programa electoral, s’ha de portar a terme. 

Insisteix que en aquest cas hi ha una consideració absolutament tècnica. 

Demana al comissionat que en el temps de què disposa per intervenir expliqui quines són les 

argumentacions de caire tècnic i en quin marc es desenvolupa aquesta proposta que volen portar 

a terme, amb tot el respecte pels mitjans de comunicació, però diu que li agradaria conèixer de 

manera directa i des d’un punt de vista tècnic què impliquen aquestes decisions que s’estan 

debatent. Pensa que, si no, es queden amb una sèrie de discursos més o menys grandiloqüents, 

teòrics i ideològics i que el més calent és a l’aigüera. 

En aquest sentit, demana al comissionat que, en aquesta Comissió o fora de la Comissió, s’obri 

un procés d’explicació, de diàleg, de debat que permeti prendre una decisió el més acurada 

possible, perquè, si no, estan fent un pim-pam-pum polític que creu que no beneficia 

absolutament a ningú. 

Anuncia que es posicionarà després de sentir aquesta segona intervenció, que espera que aporti 

una mica més d’informació de la que ha aportat la primera. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ, explicitant el seu respecte per la Guàrdia Urbana, creu que el govern té tot 

el dret de fer el que cregui més convenient, i més si anava en el programa electoral. Diu que una 

cosa és estar-hi d’acord o no i l’altra és pensar si és pertinent o no, o prudent o no. 

S’afegeix a la petició d’informació de la Sra. Andrés i el Sr. Ardanuy, tot i que la Sra. Andrés 

en la seva proposició denuncia l’intent de desmantellament o explicita que vol mantenir la 

Unitat de Suport Policial. 

Afegeix que li agradaria saber aquesta informació més enllà dels diaris, perquè els grups no 

poden prendre una decisió no apriorística si no tenen el contingut d’això. Comenta que el 

contingut d’això és modernitzar aquest cos amb unes funcions molt semblants. Constata que 

enmig hi ha un interinatge que li agradaria saber com es resoldrà, quan durarà i si quedarà 

desprotegida la ciutat. 

 

El Sr. RECASENS agraeix el to assossegat d’algunes intervencions. Pensa que hi ha un 

malentès que pot ser volgut o involuntari, però creu que és fruit d’una lectura esbiaixada o 

d’una no lectura del pla director. Recomana als grups que llegeixin el pla director, que està 

penjat al web de l’Ajuntament, a l’Àrea de Seguretat.  

Diu que ha sentit coses tan diferents com, d’una banda, que el govern només vol fer un canvi de 

nom i, de l’altra, que el govern vol fer una cosa diferent; d’una banda, que l’important són les 

funcions de la unitat i, de l’altra, que l’important és mantenir les persones que hi ha a dintre 

perquè tenen el seu estatus dins d’aquesta organització. Demana, doncs, que s’aclareixin, 

perquè li és difícil respondre a tot un seguit de contradiccions com aquestes. 

En tot cas, sí que comparteix la preocupació que han expressat el PSC, el Sr. Ardanuy, el 

Sr. Puigcorbé o el Sr. Coronas. Diu que intentarà ser el més explícit possible, però no en 

aquesta Comissió perquè li estan demanant que expliqui coses tècniques o models de seguretat 

en set minuts, de la qual cosa no se sent capaç. 

De totes maneres, diu que no és cert que això sigui una qüestió de govern, o no solament. 

Reconeix que és un tema que anava en el programa electoral, però manifesta que també és cert 

que el Pla director de la Guàrdia Urbana l’ha fet la mateixa Guàrdia Urbana i que és per a la 

Guàrdia Urbana. Per tant, pensa que els grups estan menystenint la feina d’un munt de persones 

de la Guàrdia Urbana que han treballat en el pla director. Insisteix que el pla director el va fer la 

Guàrdia Urbana, i afegeix que és un esforç important que demostra un grau d’implicació i de 

professionalització realment molt significatiu. 

Explica que, entre altres coses, aquest pla descriu el canvi previst a tasques de suport policial i 

planteja la creació d’aquesta nova unitat. Indica que és una necessitat, per tant, detectada per la 
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mateixa Guàrdia Urbana, perquè la ciutat ha canviat i la Guàrdia Urbana se n’adona i n’és 

responsable. 

Comenta que la informació sobre en què està enfocada la nova URPE està penjada a la pàgina 

web en el pla director. Indica que és evident que respon a un concepte de seguretat molt més 

evolucionat i a un canvi fonamental de tasques de suport policial. Aclareix que no és tan sols un 

canvi de nom. Apunta que és aquí on es proposa aquesta desconnexió, perquè cal que pugui 

entrar gent nova en aquesta unitat i cal que la gent que hi sigui tingui unes condicions 

determinades, ja que, si no, aquesta unitat no avançarà i es quedarà ancorada en el passat. 

Pel que fa al tema de funcions, informa que la nova URPE tindrà més funcions que la USP i 

actuarà molt més proactivament. Diu que estan tots d’acord amb el fet que calen més efectius al 

carrer, cosa que es preveu en aquest canvi, que la policia estigui al carrer i que es pugui 

incorporar aquesta plantilla al patrullatge de la ciutat. Indica que, evidentment, no exerceix 

funcions d’antiavalots ni les ha exercit des del començament d’aquest mandat, perquè aquesta 

competència correspon als Mossos d’Esquadra. Reitera que la Guàrdia Urbana no ha fet en 

aquest govern ni seguirà fent funcions d’antiavalots. 

 

El Sr. SIERRA diu que torna a l’inici i li demana al Sr. Recasens que mantingui aquesta unitat. 

Comenta que en aquesta proposició hi ha el prec que es mantinguin la unitat, els efectius, els 

seus horaris i els seus honoraris. 

Considera que pot fer el resum de la intervenció del comissionat en dues frases. En primer lloc, 

destaca que, quan la Sra. Colau es fa certes fotos, sembla que estigui en un carnaval i que li fa 

molta gràcia tothom, i recalca que en aquests discursos l’alcaldessa sempre diu: «Amb la 

seguretat no s’hi juga.» Demana que el govern ho prengui com a model. En segon lloc, remarca 

una altra frase del comissionat, com quan ha dit que és incapaç d’explicar en set minuts el pla 

director. Aclareix que no estan parlant del pla director. Pensa que en set minuts és molt fàcil 

explicar el canvi de nom i el canvi de funcions de la URPE i de la USP. Constata que justament 

són a la sessió per parlar d’això. 

Anuncia que farà una llista de greuges, que va des de la Unitat d’Assumptes Interns, passant pel 

fet de no actuar amb el top manta; no convocar places el 2016; la retirada d’acusacions 

particulars quan agredeixen un dels seus companys; el Centre d’Emergències, on estan 

amuntegats i hi ha diversos tipus de càncer que diuen que estan relacionats amb el centre; la 

retirada de medalles de forma capritxosa i aleatòria, quan hi ha les mateixes circumstàncies que 

en el mandat anterior per concedir-les i a un guàrdia se li concedeix i a un altre se li denega, etc. 

Considera que això respon a una necessitat, tal com ha constatat el comissionat en la seva 

intervenció, és a dir, que és una unitat necessària. 

Pel que fa al to, respon que amb la seguretat no s’hi juga. Manifesta que això és un tema molt 

seriós, perquè no és parlar del mobiliari públic, de si hi ha més o menys papereres al carrer, sinó 

que estan parlant d’una cosa que afecta molt seriosament els veïns de Barcelona. Remarca que 

amb inseguretat no es pot viure. Indica que hi ha molts veïns de Ciutat Vella que no poden viure 

i que no dormen a la nit. Apunta que els seus propis fills han marxat de la ciutat farts de veure 

baralles als carrers i tenint a la seva finca okupes. Aclareix que són okupes del mateix tipus que 

hi ha a l’alcaldia, és a dir, de la senyora que sortia als vídeos okupant un pis. Reitera que 

aquests els feien la vida impossible als seus fills i que per això se n’han hagut d’anar. Diu que el 

to és per a segons quines intervencions, però insisteix que amb això no s’hi juga. 

Dona la benvinguda a la Sra. Andrés a la preocupació per la ciutat i per la seguretat a 

Barcelona, perquè el PSC va estar un any i mig al govern amb la Sra. Colau, en el govern 

Colau-Collboni, amb el mateix pla director, la mateixa estructura, les mateixes intencions i les 

mateixes promeses electorals. Considera que si no l’haguessin fet fora el PSC encara seguiria al 

govern defensant el model de seguretat de la Sra. Colau. Per tant, li torna a donar la benvinguda 

a la regidora del PSC a l’entesa i a la preocupació per la seguretat. 
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La Sra. ANDRÉS dona la benvinguda al Sr. Sierra a l’Ajuntament perquè és l’últim que ha 

arribat, de manera que no pot donar lliçons perquè la seguretat i prevenció és un model de 

referència fet per successius governs i sobretot pels professionals. Demana, doncs, una mica de 

respecte. 

Indica que la preocupació del PSC és alta i gran, però diu que una altra cosa és fer populisme o 

expressar les coses com ho fa el regidor de Ciutadans, que de vegades és amb força manca de 

rigor i molta paraula fàcil. 

Replica al comissionat que sí que s’ha llegit el pla director. Recorda que el pla director es va 

treballar amb la Guàrdia Urbana. Indica que el pla director literalment diu: «Aquesta nova visió 

requereix un canvi fonamental en les tasques de suport policial i, per tant, es proposa una 

desconnexió de la USP.» Considera que aquesta desconnexió s’ha de treballar amb la Guàrdia 

Urbana, exactament igual que es va treballar el pla director, i no pot ser que passi d’una altra 

manera. Opina que no pot ser que d’una manera unilateral el govern decideixi fer les coses que 

no volen cap de les organitzacions sindicals que representen els guàrdies urbans. 

Diu que si el govern s’atreveix a fer-ho, tot i que espera que es faci amb un acord i un consens 

sindical, estarà descapitalitzant una unitat que és fonamental per a la bona marxa de la ciutat. 

Destaca que es diu que hi haurà un canvi fonamental en les tasques i que el Sr. Recasens 

parlava de tasques noves, però constata que són les mateixes tasques. 

Considera que és de nou un canvi de nom, cosa que ha de tenir també un consens amb els 

sindicats perquè s’hi sentin identificats i còmodes i que expressi el que és. 

Insisteix que el govern no pot plantejar el traspàs d’una unitat a una altra sense un consens ni un 

acord sindical i sense una seguretat. Recalca que són treballadors que fan una funció bàsica i 

essencial per a la ciutat de Barcelona i que no poden caure en la incertesa de què passarà amb 

ells, quants es podran quedar, quants passaran, com es farà el traspàs, quants conservaran les 

seves condicions laborals, etc. Considera que no pot ser que els treballadors visquin en aquesta 

incertesa, perquè tot surt d’una cosa que està consensuada i és fàcil seure en una taula, 

començar a parlar i posar-se d’acord. Insisteix que no poden caure en el desànim ni en la 

incertesa. Pensa que no pot ser que els treballadors acudeixin primer als grups de l’oposició que 

al govern perquè saben que el govern no els atendrà ni escoltarà, ni recollirà les seves 

reivindicacions, ni els explicarà com passarà. 

Destaca que el govern fa una cosa que no està del tot mal feta, que és parlar amb els 

comandaments, però remarca que no parlen amb els agents. Considera que el que fa el govern 

està bé, però insisteix que també han de parlar amb els agents, que són els que treballen cada 

dia a peu de carrer. 

Insisteix que aquests agents treballen en unes condicions de falta d’efectius, pels motius que 

siguin, perquè el comissionat s’excusa dient que han de ser l’Estat i la Generalitat. Considera 

que el govern ha de ser proactiu quan té manca d’efectius i, si cal, anar cada dia a Madrid. 

Afegeix que els agents treballen en un entorn conflictiu, amb una professionalitat qüestionada a 

l’inici per la mateixa alcaldessa, amb un desconeixement de la mateixa alcaldessa sobre la seva 

Guàrdia Urbana, que parlava de desmantellar els antidisturbis quan no existeixen a la Guàrdia 

Urbana. 

Considera, doncs, que la promesa electoral de Barcelona en Comú és un engany electoral, 

perquè no hi ha antidisturbis i, per tant, no hi ha res a desmantellar, sinó que és un canvi de 

nom. Pensa que aquest canvi de nom s’ha de fer amb encert, amb acord i amb consens, 

pacificant i donant suport a la Guàrdia Urbana, que treballa en un entorn de 21 delictes al dia, 

fent una tasca sovint excessiva perquè no hi ha els 4.000 mossos d’esquadra que haurien de 

tenir. Indica que per això els agents necessiten més suport, més reconeixement professional, i 

que si s’ha de fer algun canvi treballar-lo amb els seus representants sindicals, i no de manera 

unilateral, perquè, si no, s’està fent un flac favor a la seguretat de la ciutat i a la prevenció. 
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Considera que cal tenir una plantilla que estigui animada, motivada, que sigui proactiva per 

resoldre les problemàtiques, no tan sols amb un govern que sigui proveïdor de solucions, sinó 

també treballar amb la Guàrdia Urbana, com afronten el dia a dia amb els casos efectius i amb 

un entorn difícil. 

Creu que són aquí per buscar solucions, i diu que per això el seu Grup ha fet la denúncia 

d’aquest intent de desmantellament sense comptar amb qui s’ha de comptar i demana restablir 

aquest acord sindical que necessàriament hi ha d’haver. Vol que el govern d’entrada no faci res, 

és a dir, que no desmantellin, que no toquin i que s’esperin. 

 

El Sr. VILLAGRASA diu que està preocupat per una cosa que ha dit el Sr. Recasens que creu 

que ha passat desapercebuda. Recorda que el comissionat ha dit que la USP és una unitat que 

pot quedar ancorada en el passat i que cal gent nova. Conclou, doncs, que per al comissionat 

Recasens la USP i tots els agents de la Guàrdia Urbana que formen la USP sobren. Indica que 

de gent nova n’entrarà per força per la mateixa dinàmica del temps. Considera que el que cal fer 

no és carregar-se la USP, sinó potenciar-la. Indica que si es potencia amb mitjans materials i 

humans entra saba nova, gent nova. Però pensa que perquè entrin nous urbans a la USP no cal 

mentir i expulsar els que hi ha. Comenta que sembla que el govern va dir a alguns sindicats que 

els que es volien quedar de manera voluntària tenien garantit que es quedaven, però que després 

van dir que només el 10%. Pregunta qui escollirà el 10% que es queda, si ho farà l’alcaldessa a 

dit o el comissionat. 

Afirma que amb les paraules del Sr. Recasens ha quedat clar que el que farà el govern és una 

purga en la USP. Considera que el govern està jugant amb la vida professional i personal de 

molts professionals, ja que el que afecta un guàrdia urbà l’afecta a ell i a la seva família, perquè 

les condicions laborals que el govern planteja no són les més idònies per conciliar la vida 

laboral i familiar. 

Recorda que el 17 d’agost per desgràcia es va produir l’atemptat i tot van ser elogis per a la 

Guàrdia Urbana i la USP. Constata, però, que el govern els ho paga dissolent la unitat. Pregunta 

qui hi haurà quan la BRIMO tardi el que tarda a arribar des de Sabadell. Constata que no hi 

haurà la USP, tenint en compte que el govern la vol desmantellar. Remarca que qui primer 

arriba sempre és la USP. 

Demana que el govern no jugui amb la vida ni amb la història de la Guàrdia Urbana i que no 

jugui amb el bon nom dels professionals d’aquest cos. Així mateix, sol·licita que el govern 

respecti els acords que s’aprovaran a la sessió i que parlin amb els sindicats de veritat, sense 

enganyar-los. Es queixa que el comissionat no li ha respost sobre per què el govern ho vol fer 

fora del conveni, ja que no té cap sentit. Recorda que el conveni està firmat i que el govern ho 

podria haver negociat. Pensa que segurament no s’ha negociat perquè si el govern hagués 

plantejat realment en la mesa de negociació el que volien fer ningú no l’hauria firmat, de 

manera que el govern pot anar jugant fora del conveni. 

Demana al govern que aturi el projecte i que respecti la USP. Considera que la USP no està 

ancorada en el passat. Diu que si el govern en vol modificar o modernitzar algun aspecte es pot 

fer sense dissoldre una gran unitat. Destaca que no sobren professionals, sinó que se’n poden 

incorporar de nous, que fan falta. 

Pregunta quines són les proves d’accés i qui les farà, així com les entrevistes. Vol saber si serà 

l’alcaldessa qui escollirà, partint de si es recorda d’un agent o no en el desallotjament de 

Magdalenes per determinar si serveix o no. 

Insisteix que el govern ha de respectar els acords que s’aprovin a la sessió per majoria. 

 

El Sr. MARTÍ comenta que hi ha hagut algunes referències personals d’algun regidor que creu 

que també sumen al debat. Indica que els regidors, com ell, que han gaudit en directe de l’acció 

i protecció de la USP no se n’obliden i saben que són uns grans professionals, i afegeix que en 
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alguns casos els deuen la vida. 

Li recorda al comissionat que estan parlant de política, no de temes acadèmics ni de si el pla 

director és A o B, de manera que en política les majories s’han de complir. Destaca que en 

aquest cas hi ha una majoria de la part social de la Guàrdia Urbana que està en contra d’aquest 

desmantellament i hi ha una majoria de l’oposició municipal que hi està en contra. Conclou, 

doncs, que això és molt important políticament. 

 

El Sr. CORONAS creu que la reflexió de tot plegat és que no hi ha confiança entre els agents de 

la Guàrdia Urbana i el govern. Comenta que els mateixos agents i els comandaments de la 

Guàrdia Urbana són conscients que la Guàrdia Urbana necessita canvis. Indica que els darrers 

dies, amb les medalles, ha vist uns vídeos fantàstics i tan bonics en què la Guàrdia Urbana és 

impol·luta i una policia moderna. Apunta que tots saben que quan un està al costat d’algú que 

patrulla el vídeo és molt bonic i el màrqueting està molt bé, però constata que la realitat és una 

altra. 

No creu que els agents de la Guàrdia Urbana tinguin por dels canvis. Recorda que el seu pare va 

ser sereno, guàrdia urbà, i que va estar treballant de nit al Districte Primer, als carrers, va estar 

en museus, va estar a la centraleta, etc., és a dir, que va fer moltes coses al llarg de la seva 

carrera a la Guàrdia Urbana, com tots els agents. Indica que tots els agents de la Guàrdia 

Urbana van canviant de funcions al llarg de la seva carrera, de manera que no els fan por els 

canvis. Matisa que el que els fa por és que no tenen confiança en el govern municipal. Constata 

que com a comissionat li toca al Sr. Recasens defensar-ho. Assenyala que la confiança es perd 

d’un dia per l’altre i tarda molt de temps a guanyar-se. 

Per tant, pensa que el primer que s’ha de fer, abans de fer grans canvis, és ser conscient de 

quines són les necessitats del cos. Creu que hi ha una anàlisi que és al pla director i que es pot 

discutir quines mesures són més adequades o menys, però pensa que està clar que s’ha de teixir 

una relació de confiança amb la Guàrdia Urbana, cosa que vol dir dotar-los dels recursos 

necessaris. Diu que tots saben quines mancances tenen, incloent-hi el comissionat, de manera 

que li diu que a la seva esquerra hi ha el tinent d’alcalde d’Economia, al qual se li han de 

demanar les partides pressupostàries adequades per corregir aquesta situació. 

Considera que el govern toparà amb els sindicats i que aquest gran canvi que volia fer no 

s’acabarà fent. Pensa que en confiança totes les coses són més fàcils. Assegura que els canvis 

organitzatius que s’han de fer, a la Guàrdia Urbana també, només es poden fer teixint una 

relació de confiança, tot i que aquesta està trencada des de l’inici de mandat, perquè està 

governant una coalició política en què hi ha una alcaldessa que va dir determinades coses en 

campanya electoral, cosa que fa molt de mal. 

Pensa que tots han après la lliçó i que potser en el mandat següent seran capaços d’establir una 

relació de confiança també amb la Guàrdia Urbana per poder fer els canvis que són tan 

necessaris. 

 

El Sr. ARDANUY remarca que, amb la intervenció del comissionat, no ha estat suficient. 

Comparteix amb el Sr. Recasens que amb set minuts no és factible fer un debat com el que es 

vol portar a terme. Considera, doncs, que és necessari fer aquest debat, perquè les situacions de 

crisi política com la que estan vivint s’han de mirar en positiu. Troba evident que cal avançar 

clarament per un consens polític més ampli a l’hora de definir les estratègies de seguretat a la 

ciutat, cosa que el govern no està acomplint. 

Anuncia que s’abstindrà en la proposició de Ciutadans, ja que creu que és molt parcial i queda 

ampliar molt més el marge de competències. 

Expressa, en canvi, el vot a favor de les altres dues propostes, perquè entén que parteixen de la 

base d’aquesta reflexió més en profunditat al voltant de quina manera es prenen les decisions.  

Indica que ell també s’ha mirat el pla director i diu que li falta molt matís encara respecte al que 
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el govern planteja o el que ha entès del que el govern planteja a través dels mitjans de 

comunicació. 

Per tant, insisteix que votarà a favor de les proposicions del PSC i del Partit Popular i que 

s’abstindrà en la de Ciutadans amb la idea que és imprescindible que Barcelona intenti d’alguna 

manera construir un relat que recuperi la confiança de la ciutadania en temes de seguretat, de 

convivència i de civisme. Considera que en aquest sentit tota la feina està per fer. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ anuncia que farà una abstenció en les tres proposicions, perquè no creu que 

hi hagi diferències entre elles, excepte que unes estan en català i l’altra en castellà. Considera 

que la del PP és la més moderada i tova de totes. 

En tot cas, explica que s’absté perquè entén que en aquest cas hi ha un nus que no es deslloriga, 

és a dir, que no es vol contestar des del govern i hi ha un apriorisme des de l’oposició. 

 

El Sr. RECASENS manifesta que per part de Ciutadans l’estranya, perquè diuen que volen 

parlar de la URPE i gasten la meitat de la seva intervenció a fer un memorial de greuges. Pensa 

que potser Ciutadans no tenen res més a dir de la URPE.  

Respecte al que comentava el Sr. Sierra que troba a faltar intervencions en matèria de protecció 

d’edificis i de personalitats, informa que està a la primera línia del pla director quan parla de la 

URPE, concretament a la pàgina 69. Conclou, doncs, que aquestes funcions se seguiran 

mantenint exactament igual. 

Pel que fa al PSC, diu que si cal es pot canviar el nom. Afegeix que el govern parla amb 

comandaments i amb sindicats. 

En relació amb la intervenció del PP, manifesta que no té res a dir, perquè el Sr. Villagrasa 

interpreta el to de l’alcaldessa i reinterpreta les seves pròpies paraules com a comissionat. 

Irònicament, diu que el sorprèn que el regidor del Partit Popular no hagi dit res sobre el seu 

llenguatge corporal. En tot cas, indica que sobre això no entrarà a discutir. Assegura, però, al 

Sr. Villagrasa que la Guàrdia Urbana de Barcelona no tindrà una BRIMO. Diu que, en tot cas, 

ja ho farà el PP quan governi. 

De totes maneres, quant a la capacitat organitzativa, demana respecte al que demana la Guàrdia 

Urbana. Destaca que la Guàrdia Urbana en el pla director ha demanat una nova funcionalitat 

d’aquesta unitat, que és el que està fent el govern. Indica que es podria fer perfectament per 

capacitat organitzativa, tot i que no s’està fent així, sinó que el govern està parlant amb els 

sindicats, s’estan negociant les qüestions vinculant-les a les condicions laborals, s’està 

negociant el calendari de treball, els horaris, els criteris d’accés, la permanència i la sortida, etc. 

Pensa que potser els grups de l’oposició s’estan precipitant una mica perquè aquest canvi, que 

és necessari, és un canvi de què el govern està parlant amb els sindicats. 

Respecte al fet que no està en el conveni, explica que els sindicats no van voler que estigués en 

el conveni, no perquè el govern no volgués, sinó perquè els sindicats van dir que ja se’n parlaria 

després del conveni. Recorda que hi ha un article específic en el conveni que diu que en el 

termini de dos mesos després de l’aprovació del conveni es negociarà el tema de la URPE. Per 

tant, constata que s’està negociant exactament el que s’ha fet amb els sindicats, que s’estan 

negociant els serrells del conveni, que és un article específic que hi havia en aquest conveni. 

Demana, doncs, que no li diguin que el govern no parla amb els sindicats. 

Planteja als grups que vagin alerta perquè les paraules que estan dient queden i els fets els 

poden desmentir els propers mesos. Planteja que potser sí que el canvi és volgut per la Guàrdia 

Urbana i hi ha interès en aquesta unitat per part de gent jove. Indica que potser la gent que hi ha 

a dintre pot aportar experiència, però que també pot haver-hi gent que en vulgui sortir i canviar 

d’unitat. Afegeix que també pot ser que determinades situacions quedin extingides dintre de la 

mateixa unitat. Manifesta que són coses que s’estan parlant en aquests moments amb els 

sindicats. Demana, doncs, que no avancin esdeveniments. Reitera que les paraules queden, i 
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espera que els fets no els desmenteixin perquè els ho recordarà. 

 

El Sr. SIERRA li diu, des del respecte i l’afecte, a la Sra. Andrés que no li doni lliçons. 

Reconeix que el model de seguretat de Barcelona era un model d’èxit, i exposa que, fins a 

l’arribada de la Sra. Colau, Barcelona era una ciutat segura, tot i que ara ja no està en 

condicions d’afirmar-ho. 

Reitera que el PSC ha compartit el govern un any i mig amb Barcelona en Comú, de manera 

que en teoria en aquest any i mig també són responsables d’aquestes polítiques de seguretat de 

la Sra. Colau i del seu comissionat de Seguretat. 

Demana que s’acabi amb els greuges i que el govern mostri respecte i agraïment, perquè els 

companys de la Guàrdia Urbana són persones que es juguen la vida cada vegada que surten al 

carrer per defensar-los a tots. Diu que, desgraciadament, ha tingut coneixement de la mort d’un 

guàrdia civil, que s’ha produït en les mateixes condicions que viuen els guàrdies urbans, que 

també practiquen detencions, de manera que a qualsevol li poden treure una arma i agredir-lo. 

Pensa que han de ser conscients que aquests agents es juguen la vida per defensar la d’ells i la 

seva seguretat. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas 

expressa l’abstenció d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP, 

el Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció i el Sr. Puigcorbé expressa la seva abstenció. 

S’APROVA. 

 

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. 

 

El Sr. CORONAS sap que s’ha fet públic l’informe favorable que s’esperava per part del 

Ministeri d’Hisenda del projecte de reial decret pel qual s’estableix el coeficient reductor en 

l’edat de jubilació de les policies locals, les que estan al servei de les administracions públiques. 

En resum, diu que tot avança i que en la jubilació anticipada amb uns requisits concrets hi ha un 

nombre que podria ser força elevat d’agents de la Guàrdia Urbana que es podrien acollir a 

aquesta jubilació anticipada. 

Per tant, indica que aquesta lluita dels cossos de seguretat i prevenció per desbloquejar el 

procediment de jubilació anticipada sembla que ja arriba al seu final i que, després que passi per 

tots els procediments administratius i jurídics de les diferents cambres i organismes, l’entrada 

en vigor d’aquest reial decret seria al gener de 2019. 

Comenta que això significa que a Barcelona hi haurà agents de la Guàrdia Urbana que s’hi 

voldran acollir perquè tindran dret a fer-ho, i per això presenta aquesta proposició, perquè vol 

que el govern i la ciutat es preparin i tinguin la feina el més feta possible abans que entri en 

vigor aquesta normativa per poder garantir la prestació del servei de la Guàrdia Urbana de 

manera òptima. 

Explica que la proposició demana que es faci un estudi per avançar feina i que l’Ajuntament no 

es quedi aturat a l’espera del mes de gener. Diu que, com que aquest govern no els té gaire 
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acostumats a ser gaire previsor, sinó que més aviat actua a reacció en funció dels 

esdeveniments, vol saber quants agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona es podrien acollir a 

la jubilació anticipada, és a dir, quants compleixen els requisits. Pensa que també cal habilitar 

alguna manera de preguntar a partir d’enquestes, o el format que es cregui més adient, quins 

d’aquests agents estarien disposats a acollir-se a la jubilació anticipada, i amb aquest resultat 

poder fer una previsió d’ocupació perquè això no impliqui un descens important en el nombre 

d’efectius que hi ha a la ciutat, que arrossega una manca de recursos humans important. 

 

El Sr. MARTÍ avança el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata a la proposició 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. No sap si això d’anar donant deures d’una sessió a l’altra 

al govern serà gaire efectiu, perquè el mateix Sr. Coronas ha denunciat en aquesta sessió que 

altres compromisos del govern d’una sessió a una altra no s’han complert. En tot cas, diu que 

farà confiança en el comissionat, que en una intervenció anterior s’ha compromès que en la 

propera sessió els grups tindrien un informe que es demanava. Espera que els grups també 

tinguin aquest nou informe que es demana. 

Creu que és bàsic saber el punt de partida. És conscient de les incerteses i de la manca de 

resposta dels governs de l’Estat en els últims dos anys, ja que el seu Grup ha governat la ciutat 

els darrers quatre anys abans d’aquest mandat. Destaca que la gestió de la seguretat, la 

prevenció i les emergències és un tema sensible. Recorda una vegada més i fa un homenatge al 

seu company Joaquim Forn, que va ser primer tinent d’alcalde responsable d’aquesta àrea. Per 

tant, diu que sap perfectament el pa que s’hi dona, i més amb segons quins governs de l’Estat. 

Tanmateix, pensa que això no treu que el govern municipal hagi de fer un sobreesforç de 

previsió de ser proactiu a l’hora de planificar escenaris alternatius. En tot cas, constata que, tant 

si és escenari A com B o C, hi haurà força agents de la Guàrdia Urbana que s’acolliran 

voluntàriament a aquesta disposició de l’Estat, per tant, que es jubilaran anticipadament. No sap 

si l’Estat arbitrarà mesures perquè aquestes jubilacions anticipades es produeixin 

esglaonadament, tot i que espera que així sigui, perquè almenys, si han de morir, que tinguin 

temps de rectificar i prendre mesures alternatives per compensar aquesta pèrdua d’agents de la 

Guàrdia Urbana. 

Manifesta que aquest és un element més que se suma a la incertesa de present i de futur respecte 

a la capacitat de l’Ajuntament i de la ciutat de donar resposta a les necessitats de seguretat i 

convivència de la ciutat. Recorda que venen de dèficits rere dèficits, i constata que aquest serà 

un altre dèficit, perquè, encara que hi pugui haver alternatives preparades, no seran a curt 

termini. Per tant, exposa que passaran dos o tres anys o un mandat sencer amb menys agents 

dels que hi ha ara i menys del que calen. Indica que aquest és el drama que està dibuixat a 

l’escenari.  

Demana, doncs, que el govern no tan sols doni aquest informe, que és una feina administrativa, 

sinó que realment aporti solucions factibles de futur immediat o a mitjà termini que serveixin 

per pal·liar els efectes negatius d’aquesta baixada de recursos, precisament per aquesta jubilació 

anticipada. 

 

El Sr. SIERRA diu que sort que la Sra. Colau no serà la responsable de seguretat el proper estiu, 

tenint en compte els que es puguin acollir a aquesta jubilació anticipada i la manca d’efectius 

que el govern ja reconeix. Recorda que el govern va votar a favor d’augmentar i arribar a les 

ràtios que marca la Unió Europea, però es queixa que no han creat ni una sola nova plaça, sinó 

que totes són de reposició. 

Insisteix que sort que no hi haurà la Sra. Colau, perquè, entre la manca d’efectius, els que es 

puguin acollir a la jubilació i els torns que fan els mesos de juliol i agost, se la imagina amb 

l’uniforme patrullant la ciutat, ja que la ciutat es quedarà sense la Guàrdia Urbana el proper 

estiu. 
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Anuncia que, per descomptat, hi votarà a favor, perquè és una cosa que Ciutadans ha sol·licitat, 

que es faci una previsió. Diu que el govern ha de donar explicacions de per què el 2016 no van 

fer la convocatòria de places corrent, per no parlar de les de reposició. El sorprèn que la 

proposta d’ERC no demani que el govern porti a terme la segona activitat, ja que hi ha moltes 

places per cobrir i no cal estar al carrer i intervenir de manera més activa. Pensa que podria ser 

molt necessari i ajudaria a pal·liar l’efectiva falta d’agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Per tant, hi votarà a favor, i espera aquest informe al més aviat possible, més que res per tal que 

el proper govern municipal pugui tenir una planificació adequada. 

 

La Sra. ANDRÉS comparteix absolutament la preocupació d’ERC i hi votarà a favor a fi que el 

govern pugui presentar aquest informe a la propera sessió. Recorda que el PSC també va 

presentar una proposició un temps enrere i que fins i tot en va demanar seguiment per tal que el 

govern aportés un informe sobre els recursos humans, econòmics i materials necessaris per 

assegurar que la Guàrdia Urbana tenen el necessari per poder treballar amb eficàcia. 

Afegeix que en aquesta mateixa proposició el Partit Socialista demanava un paper proactiu. 

Recorda que abans han instat l’alcaldessa perquè fos proactiva per tal que el Govern de l’Estat 

pogués respondre en la part que li toca, autoritzant més oferta pública en el moment que arribés 

aquest decret de jubilació anticipada als 60 anys. 

Entén que a Barcelona hi haurà força efectius de la Guàrdia Urbana que s’hi voldran acollir, fet 

que provocarà un dèficit greu. No sap si a hores d’ara té treballada aquesta previsió, quants 

seran, de quina manera pensen resoldre-ho, més enllà de dir que els altres han de posar no-sé-

què o que han de venir no-sé-quants guàrdies. Entén que s’ha de treballar tot d’una manera 

conjunta, tal com apuntava el Sr. Sierra, tenint en compte la segona activitat, i sent exigents 

amb la Generalitat, no tornar amb les mans buides quan es demanen més efectius dels Mossos 

d’Esquadra. Diu que si han de complir la ràtio que correspon a Barcelona hi ha d’haver 2,5 

agents per cada 1.500 habitants, cosa que representa 4.000 mossos, que també han de fer la seva 

part. Però demana aquesta proactivitat del govern per tal de poder arribar-hi. 

Diu que el seu Grup ha fet números i a l’horitzó 2020 pensa que desapareixeran 153 places de 

primera activitat i 69 de segona activitat, de manera que hi haurà un greu problema. Vol 

contrastar els seus números. Diu que el seu Grup sempre repeteix la xifra que calen 222 

guàrdies. Per tant, a banda de l’informe, demana aquesta proactivitat per resoldre la situació. 

 

El Sr. VILLAGRASA expressa el seu vot favorable, perquè la Llei de pressupostos generals de 

l’Estat, aprovada pel Govern del Partit Popular, de 2018 preveu la jubilació anticipada dels 

policies locals. Indica que el Govern del PP va ser prou sensible amb aquesta llarga 

reivindicació dels sindicats de policia local de tot Espanya, incloent-hi els de Catalunya i per 

descomptat de la Guàrdia Urbana. 

Entén, doncs, que el govern de la ciutat ha de fer una planificació dels escenaris que poden 

passar i com poder complementar aquestes jubilacions. Constata que hi ha molts números i que 

alguns sindicats donen 350 agents que es podrien prejubilar, que el PSC diu 222, un mitjà de 

comunicació diu 272, etc. Pensa que el govern és qui ho ha de saber millor, que al final és qui 

tenen els números. 

Considera que al govern no li hauria de preocupar tant si hi hagués una segona activitat que 

dignifiqués el guàrdia urbà que passa a segona activitat, perquè hi ha funcions de prevenció de 

seguretat que no tenen per què ser a peu de carrer i que un guàrdia urbà en segona activitat pot 

fer. Pensa que aquí hi ha un camp a treballar que el govern ha deixat mort en un calaix. Creu 

que si s’hagués treballat la segona activitat possiblement hi hauria Guàrdia Urbana fent 

funcions de prevenció i persones que estan fent aquestes funcions en primera activitat podrien 

ser al carrer. 

Reitera que hi votarà a favor, entenent que el govern ha de planificar aquestes possibles 
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jubilacions que es poden acollir a la prejubilació i els escenaris que es poden donar. Diu que si 

el govern no ho té no ha fet els deures i que si té aquest informe estaria bé que el compartís amb 

els grups municipals i amb els sindicats. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que farà una abstenció. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable en aquesta proposició amb la idea de poder 

debatre i tenir la informació al voltant d’un tema que és estratègic i important per allò que han 

parlat al llarg del matí, és a dir, el que significa portar a terme els objectius de l’Ajuntament en 

temes de seguretat, conèixer el desenvolupament futur de les unitats i com s’encaixa amb la 

política de jubilacions de l’Ajuntament. Pensa, doncs, que, com que és estratègic, és convenient 

poder-ho debatre a la Comissió. 

Està d’acord que pot ser a la propera sessió o si es fa una comissió extraordinària per poder-ho 

debatre amb altres temes. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu vot a favor. 

 

El Sr. RECASENS diu que li sap greu constatar que a certs sindicats els interessa més la URPE 

que la jubilació als 60 anys, perquè se n’han anat de la sessió. 

Manifesta que no pot estar més d’acord amb els grups municipals. Anuncia que el govern 

presentarà l’informe, però diu que l’Ajuntament de Barcelona no té la solució, perquè rau en 

una altra instància. Informa que a inicis del 2017, conjuntament amb la Federació Espanyola de 

Municipis i gràcies a la bona feina del gerent Samsó, es van presentar al·legacions, ja demanada 

l’aplicació del decret, i que es permetessin cobrir les vacants en temps, perquè per tenir nous 

agents calen 18 mesos entre que comença el procés de selecció i que surten de l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya. Diu que necessitaven aquesta convocatòria prèvia i que 

l’Ajuntament ho va demanar amb la Federació de Municipis; que ho va demanar l’Associació 

Catalana de Municipis, i que ho va demanar la Subdirecció de Coordinació de Policies Locals. 

Considera que qui no ha fet els deures és el PP, perquè no va respondre ni per escrit ni de 

paraula a les nombroses trucades que va fer l’Ajuntament. Explica que el subdelegat del Govern 

en el seu moment li va dir que ho elevaria. Pensa que ho devia elevar molt amunt perquè 

tampoc no va rebre cap mena de resposta. 

Informa que ara l’Ajuntament ho ha tornat a demanar al Govern del PSOE. Afirma que té una 

reunió prevista amb la subdelegada del Govern, i espera que el PSC i el PSOE ajudin 

l’Ajuntament amb aquesta previsió, perquè el govern municipal no la pot fer. 

Diu que és evident que estan a fora de la jubilació, però pensa que s’han de poder incorporar 

agents abans que es jubilin els agents que es jubilaran, cosa que actualment està molt limitada 

per la Llei d’estabilitat pressupostària, de manera que l’Ajuntament no pot oferir aquestes 

places. 

Manifesta que fins i tot la Síndica de Greuges ha demanat al Defensor del Poble que es prevegi 

aquesta situació. 

Per tant, repeteix que l’informe el faran, però insisteix que la solució no la té. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’exercici de sinceritat que acaba de fer el comissionat. Així mateix, 

agraeix els vots favorables de tothom, però diu que queda clar que amb aquest decret l’Estat els 

passa una pilota tremenda, perquè es posa en risc la seguretat pública. 

Està totalment d’acord amb el fet que els agents es puguin prejubilar. Diu que no entrarà a jutjar 

que es pugui fer o no. Entén que si s’ha acordat així respon a una petició que ve dels mateixos 

agents de les policies locals i és un dret laboral. 

En tot cas, pensa que no es pot passar el problema a les administracions locals. Creu que caldrà 
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fer un exercici de posar el crit al cel i de reivindicar que aquest decret prevegi la transitorietat 

entre la jubilació i la incorporació de nous agents, perquè calen mínim 18 mesos per poder 

formar els agents. Espera que no es compleixin els presagis del Sr. Sierra que l’alcaldessa 

s’hagi de posar l’uniforme, i espera que cap dels regidors ho hagin de fer, perquè quan ho ha dit 

el regidor de Ciutadans li ha vingut la imatge de la sèrie Loca academia de policía. Pensa que 

se’n podria formar una de grossa a la ciutat. Confia en els professionals ben formats, que passin 

per l’escola tots. 

Pensa que no es poden quedar amb aquesta situació d’indefensió davant d’una decisió d’un cop 

de decret a l’Estat que els passa un problema. 

Demana que s’aprofiti aquest temps, primer, per fer els números, per veure si realment són 220 

o 330 o 180, els agents que s’hi poden i es volen acollir a aquesta prejubilació. Pensa que cal 

tenir la previsió i veure si amb el decret es decideixen aquestes mesures de transitorietat o 

s’hauran de negociar amb els mateixos agents, perquè aquí els sindicats ja no tindran gaire cosa 

a dir i ja serà un dret que tindran els mateixos agents. 

En tot cas, considera que cal resoldre una situació en què no culpa l’Ajuntament, perquè no ha 

estat aquest govern qui s’ha ficat en aquest problema, ja que ve imposat des d’una decisió que 

s’ha pres a Madrid. Però troba evident que s’ha de resoldre. 

 

El Sr. SIERRA constata que tornen, una vegada més, al peix que es mossega la cua i al cercle 

viciós d’una cosa que el govern municipal no gestiona bé, de manera que li acaba donant la 

culpa a algú altre, que en alguns casos és la Generalitat, en altres és el Govern d’Espanya i ara 

ha estat el PP. Ironitza sobre el fet que la manca de previsió del govern municipal i la seva no 

convocatòria de places el 2016 és culpa del Partit Popular. Ho troba, doncs, curiós. 

Li diu al Sr. Coronas que ERC allà té el noi de les fotocòpies, el Sr. Rufián, que al Govern del 

Sr. Sánchez li pot demanar que els arregli això del decret i a veure si aconsegueixen que no 

entri en vigor o si hi ha un període de transitorietat, cosa que sembla raonable, fins que es 

formin els nous agents. 

En tot cas, pensa que cal fer els deures i fer les convocatòries quan toca i la segona activitat. 

 

La Sra. ANDRÉS opina que cal intentar buscar solucions de totes les maneres possibles. Diu 

que hi ha coses que, evidentment, no resoldran el problema, però recorda que en una sessió el 

seu Grup va presentar les possibilitats que tenien els agents que estan en situació d’incapacitat i 

que demanaven poder fer activitat. Reconeix que això no serà el que salvarà la situació, però 

creu que cal treballar un conjunt de mesures molt més enllà d’esperar que algú pugui resoldre-

ho. Diu que per ciència-ficció Ciutadans també podria haver donat suport al PP en un 

pressupost, modificar l’estabilitat pressupostària i ara estarien tots tan contents, cosa que no ha 

passat. Afegeix que ara s’oposarà a tot el que es faci en el Senat, de manera que no sap qui juga 

amb qui. 

 

El Sr. VILLAGRASA diu que li fa gràcia. Recorda que l’Ajuntament, amb un altre govern 

municipal i el Govern del Partit Popular, va treure places per crear noves places de guàrdies 

urbans. Diu que potser el govern municipal no ha fet bé els deures, perquè l’Ajuntament tot ho 

soluciona amb més hores extres. Indica que, quan hi ha més inseguretat, el govern fa fer més 

hores extres a la Guàrdia Urbana. Reitera que aquesta és la gran solució de l’Ajuntament. 

Opina que el govern no ha treballat bé la segona activitat ni tampoc no ha tingut una acció 

proactiva per veure els escenaris de les possibles prejubilacions de la Guàrdia Urbana. 

Diu que, si dos governs amb ideologies molt diferents a la del Partit Popular van arribar a 

acords per fer nous guàrdies urbans, el govern actual també ho podria haver fet. Li agradaria 

saber què proposava el govern municipal i què van portar al Govern de l’Estat. 
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El Sr. RECASENS, en primer lloc, per tranquil·litzar el Sr. Coronas li diu que l’Escola de 

Policia de Catalunya no és la loca academia de policía. Afegeix que li ho diu algú que la va 

dirigir durant nou anys i, per tant, diu que poden estar tranquils que sortiran ben formats. 

D’altra banda, indica que per al tema aquest ja van molt tard. Demana que els grups l’ajudin, 

perquè els partits que són a l’Ajuntament tenen majoria suficient a Madrid per modificar la Llei 

pressupostària i el tema dels 60 anys o aconseguir que es minimitzi aquest gap de 18 mesos que 

hi ha. Per tant, demana que, en lloc de només criticar, els grups ajudin positivament a Madrid 

amb aquesta reforma. 

Demana que no fugin d’estudi perquè estan parlant d’un tema concret. Diu que poden preguntar 

a la Federació de Municipis, a l’Associació Catalana de Municipis o a la Subdirecció de 

Coordinació de Policies Locals qui no ha fet els deures. Replica que és Madrid qui no ha 

respost mai a cap dels escrits que han fet aquestes entitats ni l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable 

del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP, el 

Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

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. 

 

(Tractat conjuntament amb els punts 10 i 13.) 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP, 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa la seva abstenció. 

S’APROVA. 

 

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). 

 

(Tractat conjuntament amb els punts 10 i 12.) 
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El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del 

Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas 

expressa l’abstenció d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 

Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP, 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa la seva abstenció. 

S’APROVA. 

 

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. 

 

La Sra. ROVIRA explica que la proposta és en relació amb la situació laboral de les 

treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària. Comenta que, com ja han parlat en moltes 

ocasions, sobretot a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, el Servei d’Atenció 

Domiciliària és un dels serveis més importants a Barcelona de cara a tenir cura de les persones. 

Indica que és un servei que fa servir sobretot la gent gran i que és primordial per al 

funcionament de la ciutat i la cura de les seves veïnes. 

Manifesta que la CUP coincidia amb el programa de govern sobre la necessitat de 

municipalitzar aquest servei per tal que respongués realment a un bé públic i a un bé comú i per 

garantir condicions laborals dignes per a les seves treballadores. Explica que són treballadores 

majoritàriament dones i moltes també migrades. Entén que, des d’una perspectiva feminista i de 

classe, dotar aquestes dones d’unes condicions laborals dignes era el mínim que es podia exigir 

a un govern que tenia un programa feminista que també coincidia molt amb el programa de la 

CUP Capgirem Barcelona. 

Comenta que la CUP, en aquesta lògica, també entenia que era necessari municipalitzar el 

servei per poder garantir que hi hagués un control real per part de la mateixa Administració 

sobre la situació d’aquest servei i que les mateixes treballadores poguessin participar 

activament conjuntament amb les usuàries per tal d’aprofundir en un servei que millorés la seva 

qualitat i atenció i garantís condicions tant a treballadores com a usuàries. 

Assenyala que aquesta proposta no ha estat acceptada pel govern de l’Ajuntament de Barcelona 

en relació amb la seva municipalització. Diu que els han explicat com de complicat pot ser que 

un servei que té tantes treballadores i que atén tantes usuàries sigui municipalitzat en una 

primera fase. Tanmateix, constata que tampoc no ha vist indicacions que s’hagués començat 

aquest compromís, podent-ho fer en un futur mandat. 

Per tant, com que entén que no es municipalitzarà aquest servei malgrat que estava en el 

programa de Barcelona en Comú i era una prioritat de la CUP, demana que com a mínim es 

garanteixin les condicions laborals de les treballadores i d’aquesta manera es garanteixi també 

la qualitat del servei. Comenta que en una convenció de veus de la gent gran que es va dur a 

terme el 5 d’octubre, a propòsit de treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària, van 

presentar unes estadístiques en què del 2014 al 2017 havien augmentat en un 21% les usuàries. 

Afegeix que també havien augmentat un 27% les hores de treball de les treballadores del servei, 

i que alhora, en la nova licitació, s’havia augmentat un 50% el cost dels serveis, de manera que 

s’havia passat de 50 milions a 75 milions l’any 2017. 
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Indica que, malgrat que hi ha aquest increment del 50% del cost, no s’incrementa en la mateixa 

proporció el salari de les treballadores, que s’ha augmentat molt poc i arriba a una mica més de 

7 euros l’hora.  

Li sembla, doncs, una vergonya tenir treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària cobrant 

una mica més de 7 euros l’hora en el marc d’una ciutat que vol posar les cures, el feminisme i 

les desigualtats al centre. Per tant, proposa que arribi com a mínim a 10 euros l’hora tenint en 

compte aquest increment del 50% del pressupost, i demana que paral·lelament es presenti un 

informe sobre el seguiment de les condicions laborals de les treballadores, mentre s’intenta 

poder avançar per tenir un control real del conjunt d’aquest servei a llarg termini. 

 

La Sra. VILA anuncia que el Grup Municipal Demòcrata s’abstindrà en aquesta iniciativa. Està 

d’acord amb el fet que les persones que treballen al SAD tinguin el salari que els correspon i 

que no estiguin en una situació precaritzada i que estiguin en les condicions més assimilables 

als treballadors de l’Ajuntament. 

Ara bé, pel que fa a la part de la iniciativa que fa referència a la municipalització, no pot estar-

hi d’acord. Indica que el seu Grup no és un defensor acèrrim d’un model de gestió concret. 

Entén que Barcelona té una societat civil i té entitats del tercer sector sense afany de lucre que 

tenen molta expertesa i que també poden gestionar els serveis de caràcter públic i municipal. 

Indica que hi ha una llarga tradició a Barcelona, i recorda que quan el seu Grup va ser al govern 

va defensar precisament aquesta corresponsabilitat i treballar aquesta aliança amb el tercer 

sector, perquè creu que és fructífer i que enriqueix a tothom. 

Agraeix que la CUP presenti aquesta iniciativa perquè, tot i l’abstenció que farà, creu que és 

molt positiva, ja que posa de manifest diferents qüestions, com ara que el govern està 

incomplint el que va prometre a les eleccions i allò de què va fer bandera durant tota la 

campanya electoral, i és que s’internalitzarien tots els serveis municipals, tot i que actualment 

es poden comptar amb els dits d’una mà. Afegeix que els grups encara estan pendents, des del 

primer dia de mandat, de rebre un mapa dels diferents serveis municipals i de quina és la 

situació de gestió, si està externalitzat o no, perquè també poguessin afrontar un debat moderat, 

tranquil, al llarg d’aquests quatre anys per veure com estan funcionant cada un dels serveis. 

Constata que el govern tampoc no ha presentat res de res i que, per tant, tampoc no saben en 

quina situació estan aquests serveis. 

Finalment, assenyala que, a més de fer bandera que lluitaria contra la casta, que treballaria per 

la gent més vulnerable i tot seria gestionat des d’un punt de vista públic, a sobre, quan el govern 

treu a concurs i externalitza els serveis guanyen empreses com aquelles en què està al capdavant 

el Sr. Florentino Pérez. Considera, doncs, que el govern fa un flac favor al teixit associatiu i al 

tercer sector de la ciutat. 

Per tant, com que aquesta iniciativa posa en contradicció les pròpies contradiccions del govern, 

la demagògia que ha fet durant aquests quatre anys i totes les promeses incomplertes, diu que la 

veu amb molt bons ulls, però que no li pot donar el ple suport perquè hi ha alguns matisos en 

què no està d’acord. 

 

La Sra. BARCELÓ anuncia que també farà una abstenció, tot i que està d’acord amb el fet que 

el SAD és un servei necessari per ajudar les persones i famílies que no tenen prou autonomia 

per desenvolupar-se en el seu dia a dia. Explica que es fan serveis de neteja, de llar i d’atenció a 

les persones. 

Destaca que aquesta proposta també posa de manifest que la Llei de dependència realment no 

està cobrint les necessitats reals que tenen aquestes persones. Considera que l’Ajuntament de 

Barcelona també té responsabilitats, ja que hi ha una llista d’espera del PIA de més de 

15.000 persones. 

Constata, doncs, que aquesta és una realitat, i creu que totes les administracions públiques s’han 
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de coordinar i treballar conjuntament per garantir a les persones que no tenen autonomia que es 

puguin desenvolupar en el seu dia a dia.  

Considera que el que la CUP demana és difícil de fer ara perquè actualment hi ha un contracte 

amb empreses externes que està prorrogat i que en les clàusules s’hi indica que el mínim, el que 

cobren, s’ha de complir en les condicions laborals establertes en el Conveni col·lectiu 

d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya, de manera que hi ha un conveni que regula tot 

això.  

De totes maneres, reconeix que el que cobren aquestes treballadores realment és injust, ja que 

un coordinador tècnic està cobrant 11,77 euros l’hora; un coordinador de la gestió, 9,42 euros; 

un treballador familiar, 9,19, i un auxiliar de neteja, 7,88 euros. Pensa que és una llàstima que 

professionals de la salut, que a més estableixen un gran vincle amb els usuaris, tinguin aquests 

sous. 

Tanmateix, opina que la manera de solucionar-ho no és aquesta, perquè l’Administració pública 

no pot exigir a les empreses externes el que han de pagar, sinó que el que ha d’exigir és que es 

respecti el que marquen els convenis laborals. 

Per tant, pensa que l’Ajuntament podria treballar molt més en referència a les clàusules socials 

en què es garanteixin les bones condicions laborals. Indica que el seu Grup tampoc no creu en 

la remunicipalització dels serveis, sinó que aposta per la col·laboració publicoprivada, sempre 

que es faci amb transparència. 

Per tant, com que creu que realment és injust el que estan cobrant els treballadors i tot l’equip 

que fa la feina del SAD a Barcelona, però opina que no és la manera de fer-ho, farà una 

abstenció. 

 

La Sra. CAPDEVILA comença fent-se unes preguntes, que és quina és la missió d’aquest 

Ajuntament respecte del SAD; quins compromisos de qualitat adquireixen davant dels usuaris i 

usuàries, en definitiva, davant de la ciutadania, i quins objectius de millora contínua volen 

establir de forma genèrica per a tots els serveis del SAD. 

Indica que pel seu Grup la resposta a aquestes preguntes és política de qualitat. Diu que hi ha 

empreses que no es presenten a concurs per gestionar el SAD per la fórmula de valoració de 

criteris que té l’Ajuntament. Constata que, malgrat les reiterades demandes per part del seu 

Grup, continua sent prioritat el preu, amb la qual cosa aquestes empreses no poden garantir la 

qualitat del servei, per no parlar de les condicions laborals de les treballadores que ofereixen 

aquest servei. Exposa que fa molt de temps que aquestes treballadores estan exigint un procés 

negociador que pugui posar fi a la precarietat, explotació i pobresa després de les licitacions a 

grans empreses externes al sector per part de l’Ajuntament. Diu que no entrarà en el protocol 

d’actuació d’alguna d’aquestes empreses, que són de dubtosa eficàcia. 

Recorda que les treballadores ja van demanar signatures de suport aquest estiu, i diu que la 

majoria són treballadores de l’empresa concessionària Accent Social, més coneguda pel nom de 

Clece, propietat de Florentino Pérez. Afegeix que una altra de les empreses amb licitació en els 

serveis d’atenció domiciliària és Valoriza, propietat d’OHL. Indica que totes dues empreses són 

capdavanteres de l’IBEX 35 i que generen beneficis milionaris a costa de donar els serveis més 

essencials i la més absoluta precarietat laboral a les seves treballadores. 

Pel que fa a la municipalització, entén que aniria per més llarg. Indica que no entrarien com a 

funcionàries, sinó com a laborals, i constata que la llei impedeix augmentar plantilles amb 

facilitat com abans. Apunta que ara aquesta llei obliga que l’accés a aquests llocs de treball 

sigui amb un concurs públic, és a dir, que s’hauria de fer un examen, tot i que també és cert que 

l’experiència pràctica puntua. 

Anuncia que votarà a favor de la proposició, ja que tant aquest servei com altres que ofereix 

l’Ajuntament de Barcelona s’han de poder prestar en les millors condicions laborals possibles i 

amb sous dignes.  



 

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

v.  18/ 10/ 2018     13: 44 
55 

 

La Sra. ANDRÉS també farà una abstenció, tot i que comparteix la petició de la CUP de millora 

de les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores que presten serveis 

essencials a Barcelona com l’atenció domiciliària. 

Explica que, pel que fa al Servei d’Atenció Domiciliària el dia abans, a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports, demanava al govern que es replantegés el que li havia arribat, que era 

una retallada en la prestació d’aquest servei. Recorda que després la mateixa tinenta va admetre 

que es faria un dimensionament o un ajust, que en definitiva ve a ser una rebaixa del servei que 

estan rebent les persones en els seus domicilis a través de l’atenció domiciliària. No sap 

exactament en què consistirà, i per això va demanar el dia anterior aquestes dades concretes, si 

això representarà que no es donaran més altes, si es reduiran el nombre d’hores i usuaris, etc. 

Constata, doncs, que és un servei que estava en previsió de ser retallat per part del govern, de 

manera que es veurà com queden les empreses com a organitzadores i responsables del personal 

i de les condicions en què han de treballar i el salari que han de retribuir. 

Explica que farà una abstenció no perquè no comparteixi el fons, que ja ha dit que sí, perquè 

entén que hi ha d’haver millors convenis i prestacions i que la contractació pública ha de ser 

més exigent amb les condicions laborals dels treballadors, perquè, si no, es dona aquesta 

situació en el SAD, però també en la teleassistència. Reconeix, però, que la llei no permet 

apujar els sous d’una contractació que està activa. Per tant, no pot donar suport a la proposició 

sabent que és una cosa que no es pot fer, tot i que es pot treballar per al futur i sobretot intentar 

evitar que hi hagi una retallada en la prestació d’aquest servei. 

En tot cas, pensa que s’hauria d’incrementar no tan sols en el nombre d’usuaris, sinó també en 

el nombre d’hores que es presten a cada usuari, i organitzar el servei amb més personal i més 

ben organitzat perquè tinguin unes jornades laborals més racionals, ja que a vegades un 

treballador que va a un domicili treballa dues hores o tres al matí i dues o tres a la tarda, perquè 

es concentren els serveis en aquests horaris, amb unes retribucions que evidentment no són les 

que corresponen a la feina que fan. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix en la importància que té el Servei d’Atenció Domiciliària i de 

les persones que donen aquest servei, perquè al cap i a la fi és un servei en què la persona és 

fonamental i és fonamental la manera com pot fer la seva feina i desenvolupar les seves tasques. 

En aquest sentit, posa en valor la feina que fan totes les persones que treballen al voltant del 

Servei d’Atenció Domiciliària. 

També coincideix en una altra qüestió, i és a posar de manifest aquesta evident contradicció de 

Barcelona en Comú, que va arribar al poder municipal amb la bandera de les municipalitzacions 

i, efectivament, sembla que tres anys i escaig després això només existeix en singular –la 

municipalització–, ja que de la resta se n’ha oblidat, fins i tot en contractes que s’han anat 

renovant durant aquest mandat, com ara el contracte de la neteja, de la recollida d’escombraries 

de Barcelona. Reitera que la Sra. Colau sembla que s’ha oblidat de les municipalitzacions, igual 

que del Bicing, dels centres cívics o del contracte de la neteja dels edificis de l’Ajuntament. 

Insisteix que alguns contractes s’han renovat durant aquest mandat, però sembla que a Ada 

Colau només li interessa una municipalització. 

Posa de manifest aquestes contradiccions, tot i que el Grup Popular no coincideix amb el 

plantejament de la CUP, perquè el PP defensa la col·laboració publicoprivada, tant en la 

campanya com actualment, no com altres grups. 

D’altra banda, constata que estan parlant ara d’un canvi en les condicions de la concessió, cosa 

que no sap si legalment es podria encabir en aquest tipus de contracte. 

Repeteix que el Partit Popular no està d’acord amb el fet de municipalitzar, ja que creu en la 

col·laboració publicoprivada i pensa que serveis com aquest, si es poden prestar de forma eficaç 

i eficient, que socialment sigui molt més rendible per a la ciutat fent-ho amb col·laboració 
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publicoprivada, és important fer-ho d’aquesta manera. 

Finalment, incideix en aquesta qüestió i en el suport als professionals del Servei d’Atenció 

Domiciliària. No sap si el preu ideal serien els 10 euros que diu la iniciativa o podrien ser 15 o 

20. Per tant, amb totes aquestes circumstàncies i estant d’acord amb alguna qüestió però en 

desacord amb d’altres, farà una abstenció. 

 

El Sr. ARDANUY diu que podria fer una intervenció al voltant de buscar un màxim comú 

múltiple, però intentarà fer un mínim comú denominador. En aquest sentit, no està d’acord amb 

les municipalitzacions. Considera, però, que els concursos públics s’han de reajustar amb els 

costos i, per tant, les condicions laborals s’han de valorar al màxim.  

Manifesta que està d’acord amb un informe de seguiment de les condicions laborals, que 

considera imprescindible. Així mateix, està d’acord amb la revisió de preus, tot i que no 

d’aquest concurs, perquè és molt complex, però sí en els concursos que vagin sortint. Considera 

que aquests dos elements són nuclears i fonamentals per garantir la màxima professionalitat i 

les millors condicions laborals possibles. 

Així doncs, votarà a favor, tot i que insisteix que no està d’acord amb les municipalitzacions 

perquè sí, sinó les que siguin estrictament necessàries. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu vot a favor de la proposició. 

 

El Sr. BADIA diu que vol diferenciar si s’està fent una declaració política, que creu que tots 

poden estar d’acord que volen aquesta millora salarial, o si estan davant d’una proposició que es 

pugui dur a terme. Manifesta que el govern ara mateix no pot exigir que el salari sigui de 10 

euros l’hora, ja que això no ho permet el marc contractual vigent. 

Pensa que han de ser molts sincers i molt clars. Creu que els mateixos treballadors demanen que 

parlin amb aquesta claredat i que no facin promeses que no poden complir. Diu que, si la 

promesa és cap a on es vol caminar, hi està completament d’acord, però constata que no hi ha 

cap mecanisme avui dia jurídic i legal amb què el govern pugui obligar una companyia a pagar 

10 euros l’hora. 

Manifesta que es pot fer el que es va fer amb el decret de contractació pública amb mesures 

socials i sostenibles, en què es poden donar més punts en el moment de la licitació a les 

empreses que paguin uns millors salaris. Especifica que es poden introduir elements valoratius, 

però que no es poden introduir elements de clàusules. Afegeix que l’únic que es pot exigir a les 

companyies és que compleixin el conveni. 

Exposa que, quan parla amb els sindicats, li diuen que en alguns casos és més estratègic per a 

ells que es posin els esforços a millorar els convenis generals i no tant que una empresa 

aconsegueixi tres punts més perquè hagi millorat una clàusula. Manifesta que fins i tot algun 

sindicat està plantejant obertament que potser el govern ha de ser més tàctic, perquè al final 

això els genera desequilibris salarials, és a dir, es troben dos treballadors de dos lots amb salaris 

diferents, cosa que els genera molt enrenou. En canvi, repeteix que els sindicats demanen que es 

posin tots els esforços a aconseguir millores dels convenis generals, cosa que s’està fent amb les 

treballadores de neteja dels edificis, que estan acompanyant en aquesta pressió. 

Diu que, si la demanda és quin és el compromís polític, informa que el govern vol avançar cap a 

aquests 10 euros, però demana que després no es digui que el govern ho va dir i no ho ha 

complert. Pensa que està bé fixar aquests horitzons, però insisteix que avui dia el marc jurídic i 

legal no ho permet. Creu que és molt important, perquè el marc jurídic i legal tampoc no permet 

excloure Clece. Opina, però, que si el debat no es porta al consistori no sabran què han de 

canviar. Considera que el que s’ha de canviar és un marc jurídic i legal que permeti que es 

pugui fer una contractació amb clàusules socials que apostin per entitats d’un teixit social, sense 

ànim de lucre i de proximitat. 
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Afirma que, de fet, les directives europees permetrien avançar molt més en aquesta direcció i no 

les transposicions que està fent el Govern espanyol. Diu que, si no, no tenen eines, tot i que els 

agradaria molt poder excloure empreses que d’alguna manera trenquen aquest pacte amb el 

tercer sector, però malauradament no poden. 

Pel que fa a l’informe, està d’acord amb el fet de poder fer aquest informe i aquest seguiment. 

Creu que en aquest sentit, com més informació tinguin, millor.  

Anuncia, doncs, que, com que el govern no ho pot exigir, s’abstindrà, però diu que estan 

plenament compromesos amb la voluntat política, que creu que és molt compartida per la 

majoria de grups d’aquesta sala. 

 

La Sra. ROVIRA diu que una de les qüestions que preocupa la CUP i de què no s’ha parlat és 

que hi hagi hagut un increment del cost del servei, però que aquest increment no s’hagi 

traslladat en una millora de condicions salarials per a les treballadores. Pensa que en aquest cas, 

doncs, hi ha uns diners que se’ls estan embutxacant els càrrecs directius de les empreses, cosa 

que no li sorprendria, però diu que ho vol tenir per escrit. Entén que el deure del govern de 

Barcelona és asseure’s amb les empreses i veure què està passant amb els diners públics que 

s’estan donant per a la prestació d’aquests serveis i amb les condicions laborals de les 

treballadores. Entén que aquí sí que l’Ajuntament hi té un pes important, a l’hora de poder 

negociar amb les empreses, fiscalitzar-les i fer un seguiment continu, que sovint constata que no 

es fa amb altres serveis. 

D’altra banda, pel que fa a la contractació pública, diu que el regidor de govern apuntava que el 

que s’ha de fer és millorar la contractació pública. Hi està d’acord, però pensa que no es pot 

oblidar que fundacions i empreses que treballen en el marc del tercer sector tenen les seves 

treballadores amb unes condicions que també són precàries. Per tant, remarca que no tot el que 

hi ha en el tercer sector és bo, cosa que cal saber desglossar. 

Considera, doncs, que l’aposta per part del govern en aquells serveis que són essencials per 

recuperar control públic dels recursos públics i poder tenir uns serveis democratitzats des del 

mateix Ajuntament també ha de ser municipalitzar una iniciativa que constata que no s’està 

duent a terme per part del govern. 

 

La Sra. CAPDEVILA assegura que volia dir el que ha afirmat la regidora Rovira, i és que vol 

saber, si s’incrementa realment el cost en un 50%, on han anat a parar aquests diners. Creu que 

des de l’Ajuntament haurien de mirar on han anat a parar i fer arribar als grups un informe, 

perquè si hi ha més diners i els treballadors continuen cobrant sous de misèria en algun lloc han 

anat a parar aquests diners. Per tant, pensa que és tasca de l’Ajuntament esbrinar-ho i explicar-

ho a la resta de grups. 

 

El Sr. BADIA diu que la mateixa proposició ho indica, és a dir, que s’ha passat de 19.000 

usuàries a 24.000 i de 3.400 hores d’atenció a 4.300. Manifesta que en l’informe es pot detallar, 

però remarca que hi ha hagut una millora de condicions i de prestació del servei. 

 

El Sr. Badia expressa l’abstenció de BnComú, la Sra. Vila expressa l’abstenció del Grup 

Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Capdevila expressa 

el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Mulleras expressa 

l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. Ardanuy 

expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 
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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. 

 

El Sr. CIURANA explica que el sentit del prec és demanar a l’Ajuntament de Barcelona que 

posi el nom d’U d’Octubre a un carrer o plaça en un indret emblemàtic de la ciutat. Indica que 

aquesta és una qüestió que ha estat en el darrer any tractada tres vegades en seu municipal i 

diverses en declaracions. Recorda que la primera va ser una iniciativa d’Esquerra Republicana 

de Catalunya que va defensar el Sr. Puigcorbé, en què el comissionat va dir que no havien 

passat cinc anys i que, per tant, no es podia posar aquest carrer. 

Comenta que, al cap d’unes setmanes, al Districte de Sants-Montjuïc es va aprovar una proposta 

del PDeCAT que va tenir el suport dels comuns per donar el nom del carrer al Primer 

d’Octubre. Explica que unes setmanes enrere a Gràcia es va tornar a portar aquesta proposta per 

part del PDeCAT i que el govern hi va votar en contra al·legant el tema dels cinc anys. Afegeix 

que pocs dies enrere el primer tinent d’alcalde Pisarello va dir que era una qüestió a considerar. 

Per tant, demana simplement que es posi el nom de Primer d’Octubre a un espai o plaça 

emblemàtica de la ciutat. 

 

El Sr. VINYES agraeix al Sr. Ciurana que hagi fet aquesta reflexió de l’evolució que ha anat 

seguint la petició sobre un tema que preocupa, que és el Primer d’Octubre i una de les 

expressions que pot tenir, que és el nom a un carrer, tal com consta en el prec. 

Informa que l’Ajuntament de Barcelona està estudiant aquesta possibilitat, de manera que 

accepta parcialment el prec, justament perquè ho estan estudiant i no ho desestimen en absolut. 

De totes maneres, diu que volen tenir prou elements per veure com una cosa tan important 

queda reflectida en els carrers. 

Amb independència d’això, explica que l’Ajuntament ha estat expressant la seva preocupació 

en molts actes i moltes activitats respecte a l’1 d’octubre. Per tant, per aquest motiu accepta el 

prec parcialment per acabar de veure què es fa. 

 

El Sr. CIURANA no entén el parcialment i demana a què afecta aquest parcialment, és a dir, 

vol saber la part que no s’accepta. Diu que ho vol saber perquè en vol fer el seguiment. 

Constata que dels precs es pot fer el seguiment si han estat acceptats. Insisteix, doncs, que vol 

saber quina part és la que no s’accepta. 

 

El Sr. VINYES aclareix que la part que no s’accepta és la immediatesa. Diu que caldrà veure si, 

amb els elements que es van recollint, amb les diferents expressions que els arriben, a més de 

les moltes coses que l’Ajuntament ja està fent en relació amb l’1 d’octubre, aquesta és una més 

de les que cal, perquè evidentment es volen recosir totes les sensibilitats o, si més no, fins on es 

pugui arribar, conjuntament amb els grups. 

 

El Sr. CIURANA especifica que el prec no parla d’immediatesa, sinó en aquest mandat. Per 

tant, aclareix que l’únic que demana és que el govern digui si ho farà en aquest mandat o no. 

 

El Sr. VINYES diu que aleshores estaran fent voltes sobre el mateix perquè l’acabament 

d’aquest mandat és relativament immediat i, per tant, la decisió no està presa i no està decidit 

que sigui en aquest mandat. Tanmateix, diu que dins d’aquest mandat el govern pot donar 

alguna explicació o alguna afirmació de més a més. 

 

Es dona per tractat. 
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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. 

 

El Sr. BLASI explica que el prec és en relació amb un consell participatiu de l’Ajuntament de 

Barcelona, el Consell Municipal d’Entitats de Barcelona, ja que en aquest mandat no hi ha 

hagut oportunitat de celebrar cap reunió seva ni de la permanent. 

Per tant, vol posar en valor quines són part de les seves competències, que creu que són 

importants per al teixit associatiu de la ciutat i que no han permès que hi hagués un diàleg amb 

la transparència i amb la fluïdesa que haurien desitjat. 

Explica que en aquest consell, entre altres qüestions, s’havia de rendir comptes de l’àmbit de 

subvencions, dels convenis, de la gestió cívica i també de la mostra d’entitats de la Mercè, però 

constata que s’han quedat sense disposar de cap tipus d’informació. 

Per tant, en aquest sentit, demana que el govern municipal prengui algun tipus de decisió, que 

se celebri el consell o, en cas que correspongui, que es dissolgui i que es traslladin les 

competències a l’àmbit que es cregui oportú, però d’acord també amb els grups municipals. 

 

El Sr. BADIA accepta el prec i li passa la paraula al comissionat de Participació. 

 

El Sr. PINDADO reitera que s’accepta el prec, com no podia ser d’altra manera. De totes 

maneres, vol fer un matís. En primer lloc, indica que abans de finals de desembre potser és una 

mica complicat, perquè al desembre hi ha el Consell de Ciutat i novembre i desembre és just per 

fer això. Demana, doncs, que sigui al desembre o gener, si al Sr. Blasi no li fa res deixar-los un 

marge perquè això es pugui fer. 

Així mateix, vol recordar que quan es va aprovar el Reglament de participació també es va 

acordar una transitòria en què s’havien de revisar tots els òrgans de participació. Diu que hi 

estan treballant, i espera que el mes de gener o febrer hi haurà un pla de treball de què s’ha de 

fer amb alguns òrgans, tenint en compte que uns hauran de funcionar i altres no podran 

funcionar perquè no tenen gaire sentit. Comenta que els òrgans de participació, com qualsevol 

altre canal de participació, tenen sentit si algú té interès a mantenir-lo. Pensa que si han de 

funcionar només perquè el govern els convoca tindran poc èxit. 

En tot cas, diu que es farà la prova i es veurà com funciona aquest òrgan quan es convoqui. 

Repeteix que al desembre potser és una mica just perquè és un mes estrany, amb les festes i 

amb la convocatòria del plenari del Consell de Ciutat, però es compromet a fer la convocatòria 

abans d’acabar el mes de gener. 

 

El Sr. BLASI agraeix l’acceptació del prec. Diu que no té cap problema que es pugui celebrar el 

mes de gener. Constata que ja fa un cert temps que funcionen les normes actuals de 

participació. 

Comenta que això que formula en aquesta sessió ho ha pogut traslladar en repetides ocasions a 

la permanent del Consell de Ciutat, en què també assisteixen alguns dels membres que tenen la 

doble condició de membres del Consell Municipal d’Entitats de Barcelona. Tanmateix, vol 

traslladar aquesta preocupació, i és que hi ha una sèrie de debats i informacions a què no han 

pogut tenir accés, que no s’han pogut debatre i en què no han tingut l’oportunitat d’escoltar 

pròpiament el teixit associatiu. 

Vol recalcar l’àmbit de les subvencions, ja que en parlaven el dia anterior a la Comissió 

d’Economia i Hisenda, perquè hi ha hagut problemes i retards a l’hora de pagar-les. 
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Pel que fa a la gestió cívica, recorda que ha estat objecte de preguntes per part del seu Grup i 

que és un model que sembla que s’hagi oblidat malgrat la importància que té. 

Destaca també la mostra d’entitats de la Mercè, ja que no ha rebut ni invitació a poder 

participar-hi i visitar-la, com normalment es feia. 

Per tant, considera que s’han perdut moltes oportunitats, i està a l’expectativa del gener, en què 

ja estaran a la recta final del mandat. 

 

El Sr. PINDADO vol insistir en el mateix, i afirma que tota la informació que demana el regidor 

del Grup Municipal Demòcrata és accessible. Per tant, diu que es pot fer en seu del consell 

d’associacions, que es pot fer en seu de la permanent del Consell de Ciutat, que es pot fer en seu 

d’aquesta Comissió o directament amb el regidor i els grups municipals que hi tinguin interès. 

 

Es dona per tractat. 

 

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. 

 

El Sr. CORONAS vol reprendre altra vegada el tema del Reglament de segona activitat de la 

Guàrdia Urbana, sobretot perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre una 

resolució el 12 de setembre contra una decisió presa per l’Ajuntament de Barcelona, 

concretament per una declaració de jubilació forçosa d’un agent que prèviament havia tingut 

aquesta plaça de segona activitat. 

Comenta que aquesta sentència bàsicament reconeix el dret de l’agent a tenir una plaça de 

segona activitat a la Guàrdia Urbana amb efectes jurídics des que se’l va declarar en segona 

activitat i el dret a percebre les retribucions salarials deixades de percebre més les cotitzacions 

de la Seguretat Social. 

No sap si l’Ajuntament té pensat recórrer contra aquesta sentència o no. En tot cas, indica que el 

seu Grup ho veu com una oportunitat per reprendre el tema del Reglament de segona activitat. 

Demana, doncs, que es doni compliment a la proposició aprovada en aquesta mateixa Comissió 

el 9 de març de 2018, en què ERC instava a presentar el reglament al qual es va comprometre 

per tal que l’Ajuntament de Barcelona garanteixi finalment el dret de l’adaptació professional 

de tota persona que tingui qualsevol grau de discapacitat. 

 

El Sr. RECASENS manifesta que, com ja van explicar a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de març, l’Ajuntament té un reglament de 

segona activitat aprovat pel Consell Municipal el 15 de febrer de 2002, l’article 7.2 del qual 

estableix que només es compatible la situació de segona activitat amb la declaració d’invalidesa 

parcial i, per tant, no amb la total, absoluta o gran invalidesa. Aclareix que això és el que hi ha 

ara. 

Explica que al gener es va crear una comissió tècnica per estudiar aquesta situació, que va 

constatar que el reglament respecta i se cenyeix als paràmetres legals previstos i en concret a 

l’EBEP, l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i que no conculca la normativa de Nacions Unides. 

Comenta que una darrera sentència del Tribunal Suprem, la 356 de 2017 de la sala social, per a 

unificació de doctrina, és claríssima quan diu que «el devengo de la pensión se produce cuando 

se cesa en la actividad como policía, sea primera o segunda, por incompatibilidad entre el 

salario percibido por tal concepto y la pensión que es renta sustitutoria». Manifesta que, en 
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aquest sentit, tots tenen una sèrie d’elements que indiquen que això és així. 

Comenta que, d’altra banda, el 2017 es va començar a treballar amb la Generalitat per un 

projecte de llei per regular això per a tot Catalunya, però, com que ja saben com ha acabat la 

història, s’ha de tornar a reprendre aquesta conversa en el futur immediat amb l’actual 

conseller.  

Per tant, es reitera en el fet que l’Ajuntament se cenyeix als paràmetres legals previstos en la 

normativa, de manera que no pot acceptar el prec. 

 

El Sr. CORONAS troba que és una llàstima, perquè creu que tenien una bona oportunitat, ja que 

altres ajuntaments han readmès i reincorporat agents de policia local en el règim de segona 

activitat i de moment no ha passat res i ningú se’ls ha tirat al damunt ni sembla que hagin fet 

cap disbarat ni hagin incomplert la llei. 

Comenta que, de fet, el que diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és que 

l’Ajuntament de Barcelona ha mantingut una tesi maximalista i, en conseqüència, entenen que 

s’ha aplicat erròniament l’article 67 de l’EBEP, el de la jubilació forçosa, en la mesura que 

l’agent tenia reconegut el dret a seguir en servei actiu perquè podia desenvolupar una feina en 

segona activitat. Recorda que així va ser declarat també en el seu moment per l’Ajuntament de 

Barcelona. 

Creu que, com ha dit reiterades vegades, en aquest cas hi ha una qüestió de voluntat política, 

que no hi és. Indica que nota una certa falta d’empatia, de visió i de voluntat política que hauria 

de tenir un govern que és d’esquerres davant de la situació dels treballadors amb una 

discapacitat sobrevinguda. 

A més a més, a part de la vulneració dels drets de treballadors, assumint el principi d’igualtat i 

no discriminació i que tot agent que tingui una discapacitat ha de ser ubicat automàticament a 

una plaça de segona activitat, destaca que el govern sap i és conscient que hi ha agents que no 

manifesten les seves dolències per evitar aquesta jubilació forçosa. 

Per acabar, considera que es podria solucionar parcialment el problema que s’ha debatut 

anteriorment de les jubilacions anticipades. 

 

El Sr. RECASENS diu que s’ha de cenyir a la normativa, als informes i a les sentències que hi 

ha. Indica que el que han fet altres ajuntaments ho fan sota la seva responsabilitat, però remarca 

que l’Ajuntament de Barcelona no pot fer coses que la normativa diu que no són adequades o 

correctes. Per tant, està disposat a parlar-ne tant com calgui, però pensa que caldria canviar una 

sèrie de normes i de lleis i caldria veure si això significa o no un element discriminatori per a la 

resta d’empleats públics municipals que no tenen segona activitat i que no es podrien acollir a 

aquesta situació. Opina que caldria analitzar això, tot i que reitera que està disposat a parlar-ne. 

Insisteix, però, que el marc legal i jurisprudencial és el que és actualment. 

 

El Sr. CORONAS constata que el comissionat no li ha contestat si l’Ajuntament recorrerà o no 

contra la sentència. 

 

El Sr. RECASENS manifesta que ha de parlar-ho amb els serveis jurídics, però diu que l’àrea 

de seguretat no. 

 

Es dona per tractat. 

 

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 
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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. 

 

La Sra. ANDRÉS comenta que hi ha un concurs pendent d’adjudicar de 119.000 euros per a la 

instal·lació de cartells publicitaris per anunciar els pisos que es faran en alguns solars, que sap 

perfectament que no es faran en un període de sis mesos ni molt menys, que és el que queda de 

mandat.  

Per tant, explica que el prec és que el govern s’abstingui de mobilitzar aquests recursos i 

habilitar despeses destinades a comunicar, publicitar i difondre en concret la construcció 

d’habitatges públics que sap que no es podran lliurar, ni molt menys fer, en aquest mandat. 

 

El Sr. BADIA també rebutja el prec i passa la paraula a la directora de Comunicació. 

 

La Sra. BAÑÓN explica que s’està treballant per crear un model de comunicació que permeti 

un apropament institucional a la ciutadania de les diferents actuacions d’interès general com és 

l’habitatge, tractant de potenciar una comunitat on s’estableixin els lligams entre ens públics, 

ciutadania, agents socials, que facilitin un intercanvi d’informació contínua i entenedora fent 

servir els diferents canals de comunicació i de manera coherent. 

En aquest sentit, i tal com fan altres ciutats europees, amb la voluntat d’informar de manera 

directa i de ser el màxim de transparents possible, considera necessari poder explicar als 

barcelonins i barcelonines quins equipaments d’habitatges estan previstos a la ciutat. 

Comenta que fins ara la senyalització es feia un cop començaven les obres, però indica que el 

procediment de licitació pública de noves promocions fa que la gestió municipal comenci molt 

abans que les obres. Així doncs, informa que, a partir d’ara, per motius de transparència i 

rendiment de comptes la senyalització es farà des de l’inici del procés, que acostuma a coincidir 

amb la licitació del projecte arquitectònic. 

Per això rebutja el prec. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la resposta de la directora, però no la comparteix. Pensa que aquí no 

hi ha una intencionalitat d’informar la ciutadania sobre les coses que es faran, sinó més aviat 

una intenció de publicitar a costa de diners públics el que prometrà el govern municipal de cara 

a les properes eleccions. 

Constata que la mateixa Sra. Bañón ha dit que la cartelleria d’obres s’ha fet d’acord amb una 

instrucció interna sobre senyalitzacions i com s’ha de fer el tractament de les obres. Recorda 

que sempre s’ha senyalitzat tot en el moment que hi havia algun projecte en marxa, no abans, 

perquè, si no, es poden posar per tota la ciutat cartells de l’estil que es vulgui dient què es 

podria fer allà. 

Pensa que és una despesa absolutament innecessària i, a més, en un moment en què s’anuncien 

aquests ajustos pressupostaris en coses tan bàsiques com el Servei d’Atenció Domiciliària o fer 

caure projectes com els plans de barris o fins i tot el col·lapse que hi ha a la mateixa Mesa 

d’Emergències. Opina que en aquest cas són 120.000 euros, però que segurament hi ha altres 

partides que totes juntes podrien servir de més ajut a la ciutadania que no pas aquesta intenció 

de fer coses que se sap que no es faran en aquest mandat. 

 

El Sr. BADIA vol complementar explicant que és de tots conegut que tots els consells de barri 

pregunten una vegada i una altra quines obres estan previstes. Per tant, creu que aquesta petició 

d’informació és meridiana i la troben a tot arreu, molt abans que el projecte es comenci a licitar. 
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Diu que podria citar projectes a Gràcia o de l’antiga Quirón, que es va començar a l’anterior 

mandat i encara no han començat les obres, tot i que hi ha el cartell des de fa anys i anys que 

explica que és un projecte veïnal. 

Així doncs, creu que sí que hi ha una petició ciutadana que es pugui informar dels projectes. 

Aclareix que estan parlant de quan ja s’està fent la licitació. Especifica que no hi ha cap 

projecte en què s’estigui fent una licitació i els veïns de la zona no estiguin clarament informats 

i no hagin pogut participar en alguna de les fases prèvies. Per tant, no veu quin és el problema 

de poder informar que s’està fent un projecte en aquest sentit. 

 

Es dona per tractat. 

 

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. 

 

El Sr. MULLERAS explica que aquest mes d’octubre la revolució dels somriures ha tornat a 

transmutar, ja que l’1 d’octubre el president Torra al matí animava els CDR a actuar, a 

«apretar», com va dir ell. Destaca que els CDR, efectivament, van actuar a Barcelona. Relata 

que es van produir sabotatges als accessos, a les rondes, a les principals vies de comunicació 

dins i fora de la ciutat; violència contra les persones, contra els Mossos i contra la policia; 

violència dels CDR independentistes a la Via Laietana, a la plaça de Catalunya, al Parlament; 

destrosses al mobiliari urbà, a l’espai públic, propietat privada, comerços, edificis d’habitatges. 

Afirma que i tant que van actuar els CDR aquest mes d’octubre, com els demanava el president 

Torra. 

Constata que, com que els CDR són independentistes i per no enemistar-s’hi, Ada Colau mira 

cap a un altre cantó. Considera que la violència no es pot condemnar a la carta i que, si han 

ocorregut a Barcelona fets violents, sabotatges dels CDR independentistes que han produït 

danys i que han generat destrosses i agressions a la ciutat, l’Ajuntament i Ada Colau han 

d’actuar.  

Demana, doncs, al govern que es faci un informe i una valoració dels incidents d’aquest mes 

d’octubre a Barcelona per part dels CDR independentistes, que es condemni la violència dels 

CDR independentistes i que l’Ajuntament iniciï les accions legals oportunes per demanar danys 

i perjudicis per tot el que s’ha provocat i tots els incidents i la violència que han generat durant 

aquest mes d’octubre els CDR independentistes. 

 

El Sr. ASENS comença condemnant la violència, sigui qui sigui que la practiqui. Per tant, diu 

que no és cert això de la violència a la carta. 

En tot cas, no acceptarà el prec per diversos motius, en primer lloc, per com està redactat i el 

que s’hi diu. Creu que seria injust atribuir els incidents que es van produir aquell dia als CDR, 

igual que seria injust atribuir-los al Partit Popular o a Ciutadans quan es produeixen incidents al 

final de manifestacions en què aquests grups participen. Aclareix que ho diu perquè aquests 

incidents es van produir després que les manifestacions fossin desconvocades. Considera, 

doncs, que atribuir-ho als CDR és injust. Opina que, en tot cas, serien persones concretes que 

no se sap si pertanyen als CDR o no, cosa que ja són especulacions. 

En segon lloc, constata que el prec demana un informe o unes conclusions que el govern no fa 
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mai, tampoc en les manifestacions d’extrema dreta. Indica que molt sovint es produeixen 

incidents a Barcelona i, evidentment, el govern no pot estar fent informes que correspondrien a 

la Generalitat, que és qui té la competència en Interior. 

De totes maneres, diu que està en condicions de fer la valoració que demana el Sr. Mulleras, 

perquè ha demanat a la Guàrdia Urbana que li expliqui què saben d’aquest dia. Exposa que la 

informació no és com diu el regidor del PP. Pensa que potser el Sr. Mulleras està barrejant dies, 

però pel que fa a l’1 d’octubre informa que la Guàrdia Urbana indica que no hi va haver cap 

agressió a cap ciutadà, tot i que hi va haver dos moments de tensió, un a la prefectura i al final 

del Parlament, en què hi va haver crits i adhesius. Reconeix que, efectivament, a la comissaria 

hi va haver un llançament de pintura, però no es van causar danys físics ni materials, de manera 

que no hi ha cap denúncia ni cap detingut i no consten danys i perjudicis. 

Per tant, constata que, quan el Sr. Mulleras parla del rescabalament dels danys i perjudicis, no 

n’hi ha, tal com ha dit la Guàrdia Urbana.  

De totes maneres, insisteix que qui hauria de respondre sobre aquestes qüestions són els Mossos 

d’Esquadra, tot i que aporta la informació que el regidor del Grup Popular demana. Repeteix 

que la informació que ha aconseguit és la que acaba de facilitar, que la manifestació va ser 

bàsicament pacífica en termes generals, igual que les manifestacions en què el PP participa, 

però després és veritat que hi va haver dos moments de tensió a prefectura i al Parlament, però 

no consta el que diu el Sr. Mulleras. 

 

El Sr. MULLERAS constata que el govern insisteix en aquest relat de voler ignorar els fets. 

Apunta que han sortit fotos i imatges dels incidents. Demana, doncs, que el govern no miri cap 

a un altre cantó. Pregunta per què el govern es col·loca sempre al costat de l’independentisme, 

fins i tot quan hi ha violència. Vol saber per què la Sra. Colau sempre que la busquen la troben 

al costat de l’independentisme. 

 

El Sr. ASENS constata que el Sr. Mulleras no confia en el que diu la Guàrdia Urbana. No sap 

d’on treu el regidor del PP aquests danys, ja que no s’han produït i no hi ha cap denúncia ni cap 

detingut. Afirma, doncs, que això és fals, i pensa que el regidor Mulleras potser es confon amb 

un altre dia, com ara el dia 29, i no l’1 d’octubre. Insisteix que l’1 d’octubre hi va haver dos 

moments de tensió, però no hi va haver violència a cap persona. 

 

Es dona per tractat. 

 

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. 

 

El Sr. VILLAGRASA comenta que des de l’any 1984 l’Ajuntament realitza l’Enquesta de 

victimització, que dona una sèrie de dades analítiques importants per valorar l’estat de seguretat 

de Barcelona, de manera que dona una visió objectiva i subjectiva del que és la seguretat a la 

ciutat, la sensació de seguretat als districtes i l’evolució dels índexs de denúncia. Creu, doncs, 

que és un informe molt valuós per valorar com està la seguretat a Barcelona. 

No sap per què enguany el govern no ha presentat aquesta enquesta, quan sempre s’ha presentat 

entre els mesos de juny i juliol. Per tant, li agradaria saber per què no s’ha presentat i que en el 

termini d’una setmana la facin pública. 

 

El Sr. RECASENS reconeix que cada any l’Enquesta de victimització es presenta en públic, i 

afirma que aquest any tampoc no serà una excepció. Comenta, però, que es presenta abans a la 

Junta Local de Seguretat i després es fa pública, perquè primer es fa una valoració a la Junta 

Local de Seguretat. Explica que enguany a la junta que es va fer al juny no va arribar a temps 
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l’enquesta per un tema de recollida i processament de mostratge, per la qual cosa estava previst 

presentar-la a la junta local de l’octubre.  

Indica que la junta local havia de tenir lloc la setmana anterior i que, per tant, ara mateix estaria 

presentant l’enquesta a la Comissió, però explica que van haver de fer un canvi per agendes 

d’alguns membres de la mateixa junta i que, per tant, es farà el dilluns 22 d’octubre. Diu que, 

acte seguit, es farà pública. 

 

El Sr. VILLAGRASA agraeix les explicacions, i entén que en la propera sessió es podrà debatre 

i que en una setmana es farà pública. 

 

El Sr. BADIA accepta el prec. 

 

Es dona per tractat. 

 

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? 

 

La Sra. BARCELÓ indica que l’Ajuntament de Barcelona va adjudicar un contracte a favor de 

l’empresa Almena Cooperativa Feminista d’un valor de més de 21.000 euros per a la creació 

d’una app per conèixer les agressions i/o assetjaments sexuals a l’espai públic de Barcelona, 

tenint en compte que a la ciutat ha augmentat l’índex de criminalitat en un 20,5%. 

Comenta que el 31 d’octubre de 2017 es va efectuar un pagament de més de 10.000 euros a 

favor d’Almena Cooperativa Feminista, però apunta que, un mes més tard, Almena Cooperativa 

Feminista va renunciar a continuar amb aquest projecte. 

Per tant, vol saber quins són els motius de resolució del contracte amb Almena Cooperativa 

Feminista i què ha passat amb el disseny de l’app que havia de fer aquesta empresa per conèixer 

les agressions i/o assetjaments sexuals a l’espai públic de la ciutat de Barcelona. Així mateix, 

vol saber quina feina es va fer amb els 10.000 euros que l’Ajuntament li va pagar. 

 

La Sra. PÉREZ explica que el 13 de juny de 2017 es va aprovar una despesa per a la 

contractació del servei d’una app per conèixer agressions i assetjaments per raó de sexe a 

l’espai públic, que està dins de la mesura de govern. Per tant, diu que s’ha donat seguiment més 

o menys a aquest tema, no en aquest cas en els problemes que hi va haver en la contractació. 

Comenta que el 26 de novembre de 2017 el proveïdor va comunicar que no disposava de prou 

temps per enllestir el servei tal com estava planificat inicialment. Diu que no té cap problema a 

donar les dades tècniques de les resolucions dels contractes, però indica que políticament vol 

explicar el perquè d’aquest endarreriment, que amb sinceritat ha de reconèixer. 

Manifesta que probablement era més complex del que es va planificar inicialment. Assenyala 

que la quantitat i diversitat d’actors i la novetat en la metodologia que suposava han fet que 

s’endarrerís. Apunta que hi ha força actors implicats, ja que hi ha la regidoria de la direcció, 

però també entra el Departament Tècnic d’Internet i Mòbils de l’Institut Municipal 

d’Informàtica, el Departament d’Estudis d’Opinió, el de Serveis de Prevenció i Seguretat, 

Comunicació i Internet, a més de la part de proveïdors. Per tant, indica que tota la part 

tecnològica s’ha endarrerit en el disseny del que establia l’IMI com a criteris. 

Afegeix que en aquests processos s’ha de tenir en compte la mostra estadística per a l’Enquesta 
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de victimització, les dades sociodemogràfiques, el canvi de legislació en matèria de protecció 

de dades europea, el pilot, la pujada de l’app al Market, els requeriments del Departament 

d’Internet i Comunicació, etc. En definitiva, creu que és un projecte que cal tirar endavant 

perquè és important i s’ha de fer possible, però reconeix que s’han trobat una sèrie de processos 

de treballar amb l’IMI, que l’app sigui de l’Ajuntament, que han marcat uns processos una mica 

més lents. 

Finalment, explica que el proveïdor no ha pogut complir amb els tempos que hi havia 

inicialment. Informa que tenen tota la direcció treballant i amb la resta en coordinació amb els 

diferents departaments, i es compromet a fer tot el possible perquè acabi de la millor manera, 

perquè creu que és important. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la sinceritat de la Sra. Pérez, perquè era un contracte que tenia com 

a termini el 31 de desembre. Creu que això és important i que cal fer una reflexió que quan a 

vegades es fan promeses de fer certs programes s’ha de tenir ben clar si realment es podrà 

arribar a tenir aquesta app o no. De totes maneres, indica que ella també considera que és 

necessària. 

Diu que no li ha quedat del tot clar si aquell primer pagament que es va fer a l’empresa Almena, 

que van ser més de 10.000 euros, realment s’ha pogut utilitzar per a l’app, si ha servit per a 

alguna cosa o no, i tampoc no sap qui continuarà la feina de creació i elaboració d’aquesta app. 

Constata, doncs, que encara li queden incògnites, tot i que agraeix molt la sinceritat. 

Pensa que val la pena fer la reflexió que quan es fa una promesa de fer una creació de l’app, que 

a més es fa amb els diners de tots els ciutadans de Barcelona, s’ha d’intentar complir amb els 

terminis establerts, i més quan portaran pràcticament un any de retard. 

A banda d’això, li agradaria saber per a què ha servit aquell pagament de 10.000 euros, quins 

beneficis ha tingut, i qui continuarà finalitzant aquest tipus d’app. 

 

La Sra. PÉREZ diu que no és el seu camp d’expertesa, tot i que es podria posar a parlar de 

mòduls diferenciats amb dades estadísticament significatives. Sap que hi ha un producte, és a 

dir, que el pagament es fa per un producte que servirà per donar continuïtat aquest any. Es 

compromet a fer arribar aquest informe perquè els grups hi tinguin accés i també tota la 

continuïtat de com es farà possible aquest any. 

 

Es dona per tractada. 

 

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? 

 

El Sr. ALONSO comenta que uns dies enrere tenia informació del fet que l’Autoritat Catalana 

de la Competència, en col·laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya i la Comissió 

Nacional dels Mercats i la Competència, obria una investigació a empreses sobre pràctiques 

anticompetitives consistents en una suposada concertació d’empreses en l’àmbit de la 

contractació pública. Aclareix que això vol dir que hi havia empreses que arribaven a acords 

il·legals per presentar ofertes econòmiques determinades a concursos públics, de manera que 

s’estava fent trampes a l’hora de fer aquestes adjudicacions i que clarament els imports 

d’aquests concursos eren més grans del que havien de ser. 

Constata que no hi ha més informació en el que diu l’Autoritat Catalana de la Competència, 

però diu que sí que hi ha un mitjà de comunicació que lliga directament aquestes pràctiques 

anticompetitives amb l’Ajuntament de Barcelona. 
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Per tant, pregunta si el govern en té alguna informació, si ha pres alguna actuació o què pensa 

fer respecte a aquest tema. 

 

El Sr. ASENS agraeix la pregunta. En primer lloc, diu que comparteix la preocupació que el 

Sr. Alonso manifesta. Aclareix que qui ostenta la capacitat per detectar aquestes pràctiques i qui 

té la competència és l’Autoritat Catalana de la Competència de la Generalitat. Indica que 

l’Ajuntament no ha rebut cap comunicació formal sobre el resultat d’aquestes investigacions. 

Comenta que, en el cas que els ho notifiquin formalment, el govern està a disposició de 

col·laborar amb l’Autoritat Catalana de la Competència. 

En relació amb la notícia a què el Sr. Alonso ha fet referència, diu que no té aquesta constància, 

però pensa que cal ser prudents perquè el mateix comunicat de l’Autoritat Catalana de la 

Competència, que és la font a què dona valor i credibilitat, parla del fet que és un pas preliminar 

en el procés d’investigació de presumptes conductes anticompetitives i que no pretén prejutjar 

els resultats de la investigació ni la culpabilitat de les empreses investigades. 

En tot cas, indica que, si alguna d’aquestes empreses tingués una relació contractual amb 

l’Ajuntament, tot i que no li consta, el govern municipal oferiria tota la seva col·laboració a 

aquest organisme. 

Per tant, responent a la pregunta de Ciutadans, diu que no li consta aquesta informació dels 

mitjans, és a dir, a l’oficina no li consta, però sí que l’Ajuntament es posarà a disposició de 

l’Autoritat Catalana de la Competència per al que faci falta i per col·laborar amb ells en aquesta 

investigació. 

 

El Sr. ALONSO agraeix la resposta. Diu que la notícia li sembla preocupant, tot i que 

comparteix amb el Sr. Asens que els falta informació per poder valorar-ho en tota la seva 

transcendència. 

Malgrat això, li sembla important. Indica que les notícies de premsa parlen d’empreses 

concretes, com ara BIMSA i altres empreses. Per tant, li sembla important que l’Ajuntament es 

posi en contacte amb l’Autoritat Catalana de la Competència i amb l’Oficina Antifrau, que 

tingui una actitud proactiva i que realment es pugui saber si s’han inflat econòmicament 

contractes, perquè al final és un perjudici per a la ciutat. 

Insisteix a demanar que hi hagi una actitud proactiva de l’Ajuntament per investigar tot aquest 

tipus d’actuacions. 

 

Es dona per tractada. 

 

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? 

 

El Sr. CORONAS comenta que la darrera setmana de setembre a Trinitat Vella es van pintar 

esvàstiques i simbologia feixista en un conegut establiment comercial del barri. Apunta que, tot 

i les trucades del propietari al telèfon del civisme, no hi va haver manera de desencallar el tema, 

fins que el conseller d’Esquerra Republicana de Catalunya al districte va parlar directament 

amb el govern del districte i aleshores sí que es va procedir ràpidament a enviar la brigada de 

neteja per retirar els símbols d’odi i d’incitació a la violència que s’havien pintat en aquest 

establiment. 

Explica que diumenge 30 de setembre al matí hi va haver un altre cas, en què la canalla, els 

pares i mares i una bona colla de veïns i veïnes de Sant Andreu van pintar davant de l’Escola 
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Mestre Gibert i Camins un mural per commemorar l’1 d’octubre que en cap cas conté cap 

incitació ni a l’odi ni cap simbologia feixista. Així i tot, indica que el dilluns 1 d’octubre la 

brigada de Barcelona Neta, arran de la trucada d’una veïna, va procedir a la neteja del mural, 

quan de fet se li comunica que el protocol establert en aquests casos és que l’autorització o 

ordre amb els murals sobre murs o propietats privades parteixi d’una decisió presa al districte. 

Relata que aquella mateixa nit o a primera hora del matí un grup de veïns i veïnes i membres de 

la comunitat educativa del centre van tornar a repintar el mural, i espera que aquesta vegada 

duri més i que des del districte i el govern municipal es garanteixi també la continuïtat del 

mural commemoratiu. Comenta que, de fet, durant aquests dies el mural ha sofert diversos atacs 

o pintades i diu que des del col·lectiu que va tirar endavant el mural se n’ha fet manteniment i 

neteja.  

Per tant, indica que la seva pregunta, davant d’aquestes actuacions diferenciades, és quin és el 

protocol d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona davant de pintades i murals amb simbologia 

feixista, incitació a l’odi o a la violència en els edificis municipals i també a finques privades. 

 

El Sr. ASENS agraeix la pregunta. Explica que les pintades feixistes i similars estan 

considerades no per aquest govern només, sinó per altres governs, perquè és una pràctica 

consolidada, com a pintades ofensives. Afegeix que això també val per les pintades obscenes, 

misògines, homòfobes, racistes, etc. Indica que això està estipulat així en un protocol de treball 

–que insisteix que el d’aquest govern és el mateix que el dels anteriors governs– que permet 

prioritzar la neteja d’aquest tipus de pintades i es fa en menys de 24 hores. Diu que, si en algun 

cas no s’ha fet, deu ser per motius aliens a l’aplicació del protocol, però reitera que el protocol 

és clar. Comenta que des de neteja li han facilitat una sèrie d’exemples d’actuacions que s’han 

fet el mateix dia i diu que li pot ensenyar al Sr. Coronas. 

Pel que fa al mural de Sant Andreu, comenta que en aquest cas no es va complir el protocol que 

hi ha, i reconeix que els serveis de neteja van actuar a requeriment d’una veïna, sense 

comunicar-ho a l’Ajuntament. Notifica que, per tant, s’ha obert un expedient informatiu a 

l’empresa concessionària per saber què ha passat. Diu que l’expedient segueix el seu tràmit i 

que caldrà veure com acaba. En tot cas, pensa que és atribuïble a un error humà d’alguns 

treballadors que es van veure pressionats per una veïna. 

Tanmateix, recorda que hi ha una ordenança de civisme, que ERC va aprovar en el seu dia, que 

prohibeix els murals sense autorització. Apunta que, si es vol blindar un mural, perquè no 

passin aquests incidents, el més fàcil és demanar autorització prèviament. Diu que es pot 

aconseguir aquesta autorització, ja que hi ha molts murals amb autorització, tot i que aquest no 

la tenia. Malgrat això, reconeix que no es va fer el protocol i que hi hauria hagut d’haver una 

decisió de l’Ajuntament. En tot cas, insisteix que aquest error humà s’hauria pogut evitar si 

s’hagués demanat una autorització per fer aquest mural, cosa que no consta que s’hagués fet. 

 

El Sr. CORONAS agraeix les explicacions i dona per resposta la pregunta. 

 

Es dona per tractada. 

 

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? 

 

La Sra. ANDRÉS comenta que és una pregunta que té relació amb el fenomen que es produeix 

a l’estiu d’increment de venda no autoritzada de begudes alcohòliques a l’espai públic. Indica 

que els decomisos de llaunes dels darrers anys són molt importants i significatius, ja que hi ha 
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quasi mig milió de llaunes decomissades el 2016 i 463.000 el 2017. 

Apunta que algunes entitats manifesten contínuament la seva preocupació tant per la venda 

il·legal d’aquestes begudes com pel fàcil accés que tenen els menors o més aviat els joves 

adolescents de la ciutat a les begudes alcohòliques. 

Diu que vol tenir les dades sobre el resultat de les actuacions, però també si s’ha fet alguna 

campanya específica destinada a la compra de begudes de venda ambulant no autoritzada i que 

pot suposar un risc per a la salut. 

 

El Sr. RECASENS vol destacar, en primer lloc, que la Guàrdia Urbana compleix i fa complir 

les ordenances i que per això està permanentment a sobre d’aquest tema. Constata que a l’estiu 

el tema s’agreuja pel turisme i la calor, de manera que el Grup de Platges de la Guàrdia Urbana 

intervé molt directament en aquests temes a la Barceloneta i a la zona de Ciutat Vella, però 

tampoc no es descuren les festes majors i altres esdeveniments a la ciutat que no són de Ciutat 

Vella ni de platges. 

Informa que es fan unes 60.000 denúncies l’any per incompliment d’ordenances en aquest tema, 

venda ambulant de begudes i d’aliments. Comenta que, tot i així, s’ha continuat detectant la 

presència d’aquests venedors. Comunica que, per tant, aquest estiu com a cosa més rellevant es 

va dur a terme un operatiu conjunt amb el servei SEPRONA de la Guàrdia Civil a la 

Barceloneta, a la platja i als seus voltants, en què es van detectar un seguit d’ingredients per a 

l’elaboració de mojitos i altres emmagatzemaments de llaunes que es fan en espigons, 

contenidors d’escombraries i de clavegueram. Comenta que es van intervenir aquests productes 

i es van portar a analitzar en un laboratori, on s’ha corroborat que són insalubres i que porten 

bacteris que poden provocar diarrees, gastroenteritis i altres desordres digestius. 

Explica que es van identificar 18 persones i que, a part d’infraccions de tipus administratiu, 

s’han obert diligències penals per la possible comissió d’un delicte contra la salut pública. En 

aquest cas vol destacar la bona col·laboració que hi va haver entre la Guàrdia Civil i la Guàrdia 

Urbana de Barcelona. 

De totes maneres, considera, com deia la Sra. Andrés, que la clau no està en la denúncia 

individual com trobar on són els materials per a la venda. Per tant, informa que el que s’està 

fent i realment té impacte és incrementar actuacions preventives de detecció i localització dels 

tipus de productes en els locals i retirar-los directament de la via pública.  

En aquest sentit, anuncia que, quan tinguin tancades les xifres, ja les donarà, però diu que 

segueixen parlant de centenars de milers de begudes i de llaunes decomissades al llarg d’aquest 

any. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la resposta i les explicacions. Demana que tan bon punt tinguin 

aquestes dades les facilitin, perquè és important. 

Comenta que segurament el PSC presentarà alguna iniciativa en relació amb l’alerta als 

adolescents. Diu que no s’atreveix a dir infants, però remarca que estan en la ratlla dels 12 o 

13 anys, i destaca la importància que sàpiguen que això no es pot consumir. 

 

Es dona per tractada. 

 

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, 
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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 

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. 

 

El Sr. BLASI agraeix la presència del tinent d’alcalde. Diu que, tot i que sap que és un 

seguiment reiteratiu, com que hi ha canvis sovint i informacions, ho torna a portar per veure en 

quin estat es troba. 

 

El Sr. PORRO anuncia que farà un petit resum de l’estat d’aquesta política, tot i que en dos 

minuts i mig no té temps per entrar-hi en profunditat, de manera que està molt obert a trobar-se 

i poder aprofundir-hi i rebre propostes. 

Comenta que es pot resumir la política de l’Ajuntament en cinc línies bàsiques. D’una banda, 

indica que es continua amb la pressió en termes de seguretat sobre aquest fenomen, dintre de les 

seves capacitats. Explica que les dades de tancament de 2017 diuen que, en coherència amb la 

política desenvolupada, hi ha hagut un increment dels decomisos de roba i tèxtil, que és el més 

associat a aquest fenomen, d’un 50% en relació amb el 2015. Afegeix que, en termes de 

denúncies, és superior a 2015 i una mica inferior a 2016. 

Reconeix que les necessitats de Ciutat Vella són molt àmplies i que, per tant, caldria la 

implicació de la Generalitat. Espera, doncs, que els puguin ajudar en això en un futur. 

Indica que la segona línia de treball són les alternatives sociolaborals. Informa que, en termes 

de plans d’ocupació, hi ha hagut 41 persones que han estat regularitzades per aquesta via, de les 

quals un 80% han trobat feina una vegada acabat el pla d’ocupació. Espera que els següents 

mesos 30 o 35 persones més entrin en aquest programa. 

Explica que amb la cooperativa Diomcoop són 17 persones les que el 2018 han pogut 

regularitzar la seva situació. Afegeix que esperen 5 o 10 nous membres els propers mesos. 

En termes d’equip d’intervenció social de la venda ambulant no autoritzada, que és una política 

que es va engegar en aquest mandat, informa que s’ha consolidat un equip d’educadores al 

carrer, que fan recollida d’informació, contacte amb comerços i associacions de veïns afectades, 

intervenció amb membres del col·lectiu de venedors per derivar-los cap a serveis o recursos i 

una feina de mediació per a petits conflictes. Indica que això s’està consolidant i s’estan tenint 

força bons resultats. 
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Apunta que la quarta línia seria la interlocució amb el comerç, que és bastant àgil i freqüent. 

Explica que cada tres mesos hi ha una reunió amb la Plataforma d’Afectats pel Top Manta, amb 

42 entitats representades, i després bilaterals o concretes referents a casos més concrets. Posa 

com a exemple que darrerament estan treballant força en conjunt amb el Mercat de Colom per 

la situació que s’hi ha donat. 

Comenta que la cinquena línia és la interlocució amb altres administracions. Assenyala que hi 

ha una taula trimestral amb el Síndic de Greuges i que s’ha liderat des de l’Ajuntament de 

Barcelona, amb altres més específiques de seguretat, etc. 

 

El Sr. BLASI agraeix la informació, ja que el Sr. Porro almenys respon. Diu que la primera 

sorpresa és que sigui el Sr. Porro qui respongui, ja que fins fa quatre dies hi havia una altra 

persona, que era la responsable –o almenys això li havien dit–, perquè a qui li correspon donar 

la cara no la dona i mai no agafa la paraula en aquest sentit, que és el mateix tinent d’alcalde. 

Per tant, creu que aquesta és la primera notícia, i pensa que hauria estat bé que li ho haguessin 

comunicat. 

Torna a agrair la informació, i desitja que tant de bo el govern hagués complert el fet de portar 

el mes de novembre de 2017 el seguiment o les accions realitzades en relació amb la venda 

ambulant, tot i que en aquesta sessió s’han donat xifres. Diu que no veu on és el balanç de 

veritat. 

Recorda que havia existit aquella taula que havia presidit un company d’un grup de l’oposició, 

en què almenys hi havia un debat, circulació d’informació i transparència. Troba que està molt 

bé que se citi els grups, però espera que tant de bo el govern doni compliment a les proposicions 

aprovades. 

En tot cas, evidencia que el fenomen del top manta no s’està abordant, ja que no hi ha una acció 

veritable per part del govern municipal. Indica que el mateix dia sortia en un mitjà de 

comunicació quines eren les directrius que rep la Guàrdia Urbana en relació amb l’abordatge 

del top manta i fins i tot en relació amb intervencions en zones comunes com ara els vestíbuls 

de la Renfe a plaça de Catalunya. Afirma que està desconcertat, perquè el que abans era un 

fenomen estacional i que estava més o menys controlat ha passat a una desestacionalització i a 

una presència constant i invasió al carrer. 

No hi veu la solució. Explica que uns dies abans a Mercabarna, com va tenir oportunitat de 

manifestar, ja els van dir que aquell pla ocupacional ha quedat en via morta i no s’ha reeditat. 

Creu que el govern no ho aborda ni des de la vessant social ni des de la vessant d’ocupació de la 

via pública ni de seguretat. En tot cas, s’imagina que les retallades que el dia anterior es van 

posar de manifest en l’àmbit dels serveis socials tenen alguna afectació. 

Per tant, constata que es pronuncien boniques paraules, però que hi ha acció zero. Diu que 

agrairà que el govern es posi les piles i que realment hi pugui haver una interlocució. 

 

Es dona per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.20 hores. 

 


