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

Sessió de 20 de novembre de 2019

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, el 20 de

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, sota la presidència de l'Im. Sr. Regidor Albert
Batlle Bastardas. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi Martí Grau, Marc
Serra Solé, Laia Bonet Rull, Montserrat Ballarín Espuña, Elisenda Alamany i Gutiérrez,
Gemma Sendra i Planas, Max Zañartu i Plaza, Elsa Artadi Vila, Jordi Martí Galbis,
Francisco Sierra López, Josep Bou i Vila i Manuel Valls Galfetti, assistits per l'assessora
jurídica, la Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general i
que certifica.

També hi és present el Sr. Juan José Vilanova, intendent major de la Guàrdia Urbana
de Barcelona.

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, i Jordi
Coronas i Martorell.

S'obre la sessió a les 10.02 h.

I)

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 22

Comissió; i S'APROVA.

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)

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

(221/2019) Del gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, d'11 d'octubre de 2019, que
adjudica a Guanes-Apa, SLP el contracte relatiu a la redacció del llibre de l'Edifici i del
manual d'ús i manteniment de l'Edifici del Centre Cívic Vil·la Urània, per als exercicis
2019-2020 i per un import de 2.359,50 euros (IVA inclòs).

(87/2019) De la gerent del districte de Sarrià - Sant Gervasi, de 14 d'octubre de 2019,
que adjudica a Sortkat Estudios, SL. el contracte relatiu als serveis de reportatges
fotogràfics de màxima qualitat als barris de Sarrià i de les Tres Torres, lot 2, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 6.050,00 euros (IVA inclòs).
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(0219/19) Del gerent de recursos, de 3 d'octubre de 2019, que adjudica a Sogesa
Instalaciones Integrales S.A. el contracte relatiu a les obres d'instal·lació del quadre
general de distribució i adequació de la Sala Tècnica, ubicat al soterrani de l'edifici
Novíssim de les cases consistorials, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
298.693,26 euros (IVA inclòs).

(0007/19) De la gerent municipal, de 4 d'octubre de 2019, que reajusta les anualitats
de l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al Servei corporatiu
notícies de premsa per als exercicis 2019-2021 i per un import de 989,23 euros (IVA
inclòs).

(0919/18) De la gerent municipal, de 4 d'octubre de 2019, que reajusta les anualitats
de l'autorització i disposició de la despesa del contracte relatiu al transport i
manipulació de productes serveis editorials, per als exercicis 2019-2021, i per un
import de 5.458,33 euros (IVA inclòs).

(2019/184) De la gerent municipal, de 4 d'octubre de 2019, que adjudica a Associació
Esclat el contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica per a la gestió i dinamització
de l'Ateneu de Fabricació Digital de Gràcia per als exercicis 2019-2020 i per un import
de 193.600,00 euros (IVA inclòs).

(0592/19) Del gerent de recursos, de 8 d'octubre de 2019, que declara desert el
procediment obert per a l'adjudicació del contracte relatiu als serveis tècnics per al
desenvolupament dels diferents actes i jornades organitzats pel Consell Econòmic i
Social, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 6.000,00 euros ((IVA inclòs).

(20193075) Del gerent del districte de l'Eixample, de 8 d'octubre de 2019, que adjudica
a Atechbcn, SL. el contracte relatiu al manteniment de la Gòndola ubicada a l'edifici
anomenat Transformadors ubicat al carrer d'Ausiàs Marc, 60, per als exercicis 2019-
2020, i per un import de 968,00 euros (IVA inclòs).

(151/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 8 d'octubre de 2019, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu
a les obres de semaforització dels carrers Castillejos - Llorens i Barba i carrer Poesia -
Àngel Marquès, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 145.461,98 euros (IVA
inclòs).

(20199101) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 15 d'octubre de 2019, que
allibera la quantitat de 19.589,51 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació del contracte relatiu al control d'accés, repartiment i informació bàsica dels
equipaments del districte, per als exercicis 2019-2020.

(1112/19) Del gerent de recursos, de 14 d'octubre de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis
tècnics per al desenvolupament dels diferents actes i jornades organitzats pel Consell
Econòmic i Social, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 6.000,00 euros (IVA
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inclòs).

(190300006) Del gerent del districte de Nou Barris, de 17 d'octubre de 2019, que
adjudica a Eurocatalana Obres i Serveis, SL. el contracte relatiu a la reparació dels
despreniments dels paraments de tancament de la façana de maçoneria ordinària del
Castell de Torre Baró, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 261.286,07 euros
(IVA inclòs).

(2019/1) De la gerent municipal, de 21 d'octubre de 2019, que reajusta les anualitats
del contracte relatiu al servei de suport tècnic i dinamització del desenvolupament del
Pacte del Temps adjudicat a UTE Folk i Sánchez i Vita Brevis, SL., per als exercicis 2019-
2020, i per un import de 20.089,00 euros (IVA inclòs).

(0474/18) De la gerent municipal, de 21 d'octubre de 2019, que prorroga el contracte
relatiu a la custòdia de documents administratius i serveis vinculats adjudicat a
Severiano Servicio Móvil, SA., per a l'exercici 2020, i per un import de 21.519,09 euros
(IVA inclòs).

(20174037) De la gerent municipal, de 21 d'octubre de 2019, que prorroga el contracte
relatiu a l'assistència veterinària als cavalls i gossos de la guàrdia urbana de Barcelona,
l'adquisició de productes farmacèutics i sanitaris, altres prestacions i el servei de
ferramenta dels cavalls adjudicat a Equihealth Veterinarios, SL., per als exercicis 2019-
2021, i per un import de 183.920,00 euros (IVA inclòs).

(20193076) Del gerent del districte de l'Eixample, de 22 d'octubre de 2019, que
adjudica a Geze Iberia, SRL el contracte relatiu al manteniment de la porta corredissa
de dos fulls ubicada a l'accés principal de l'edifici anomenat Transformadors, al carrer
d'Ausiàs Marc, 60, al districte de l'Eixample, per a l'exercici 2019, i per un import de
320,65 euros (IVA inclòs).

(20193089) Del gerent del districte de l'Eixample, de 24 d'octubre de 2019, que
adjudica a Sistemas Integrales, SL. el contracte relatiu a la direcció d'obres de la nova
via d'evacuació a les dependències de la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana,
situada al carrer Nàpols, 62, al districte de l'Eixample, per als exercicis 2019-2020, i per
un import de 2.647,75 euros (IVA inclòs).

(20193088) Del gerent del districte de l'Eixample, de 24 d'octubre de 2019, que
adjudica a Sergio Pino Reyes el contracte relatiu a la coordinació en matèria de
seguretat i salut en les obres de la nova via d'evacuació a les dependències de la Unitat
Territorial de la Guàrdia Urbana, situada al carrer Nàpols, 62, al districte de l'Eixample,
per als exercicis 2019-2020, i per un import de 805,21 euros (IVA inclòs).

(19010236) Del gerent del districte de Nou Barris, de 25 d'octubre de 2019, que
adjudica a Can Cet Centre d'Inserció Sociolaboral el contracte relatiu al servei de
consergeria a l'escola Mercè Rodoreda, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
10.248,70 euros (IVA inclòs).
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(19010014) Del gerent del districte de Nou Barris, de 25 d'octubre de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
suport a les entitats Nou Barris per a l'obtenció del certificat digital, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 39.600,11 euros (IVA inclòs).

(20191031) Del gerent del districte de Sant Martí, de 24 d'octubre de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
servei de realització de 45 estudis d'impacte acústic destinats a celebració d'actes en
espais del districte, per als exercicis 2019-2020 i per un import de 86.790,02 euros (IVA
inclòs).

(0017/17) De la gerent municipal, de 24 d'octubre de 2019, que prorroga el contracte
relatiu al servei de suport per a la venda i servei d'informació de les publicacions
editades per l'Ajuntament, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 42.180,00
euros (IVA inclòs).

(103/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 24 d'octubre de 2019, que
adjudica a l'Espectacleria, SL. el contracte relatiu a la gestió integral de la cavalcada
dels Reis Mags del districte d'Horta-Guinardó, per als exercicis 2019-2021, i per un
import de 211.472,00 euros (IVA inclòs).

(103/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 24 d'octubre de 2019, que
allibera la quantitat de la despesa en concepte de baixa de la licitació del contracte
relatiu a la cavalcada de Reis Mags del districte d'Horta-Guinardó adjudicat a
l'Espectacleria, SL., per als anys 2019-2021, i per un import de 7.669,97 euros (IVA
inclòs).

(20170006) De la gerent municipal, de 24 d'octubre de 2019, que prorroga el contracte
relatiu al seguiment i control de plans, projectes i obres de millora i implantació
d'infraestructures, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 69.238,62 euros (IVA
inclòs).

(752/17) De la gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de
28 d'octubre de 2019, que adjudica a PMC GRUP 1985, SA. el contracte relatiu al
subministrament de consumibles d'informàtica, per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 4.094,48 euros (IVA inclòs).

(0219/19) Del gerent de recursos, de 25 d'octubre de 2019, que allibera la quantitat de
91.119,14 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu a
les obres d'instal·lació del quadre general de distribució i adequació de la sala tècnica,
ubicat al soterrani de l'edifici Novíssim, de les Cases Consistorials, per als exercicis
2019-2020.

(190400086) De la gerent del districte de Les Corts, de 28 d'octubre de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als
serveis per a la dinamització de l'activitat esportiva espai esportiu urbà Bederrida, per
als exercicis 2019-2020, i per un import de 14.009,28 euros (IVA exempt).
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(20199202) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 29 d'octubre de 2019, que
reajusta les anualitats del contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i control
d'accessos del recinte Can Batlló, per als exercicis 2019-2021, i per un import de
36.401,71 euros (IVA inclòs).

(20183034) Del gerent del districte de Sant Martí, de 30 d'octubre de 2019, que aprova
la modificació no substancial del contracte relatiu a les obres de restauració i
consolidació de la xemeneia del complex de Can Ricart.

(190500015) De la gerent del districte de Les Corts, de 30 d'octubre de 2019, que
adjudica a Servicios Microinformática, SA. el contracte relatiu al subministrament,
mitjançant arrendament sense opció de compra, de 27 equips multifuncionals i
impressores per a la seu del districte i la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 42.108,00 euros (IVA inclòs).

(1059/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 15 d'octubre de 2019, que
allibera la quantiat de 1.158,81 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa de la licitació
del contracte relatiu als serveis de distribució d'elements de comunicació del districte
per a l'exercici 2019.

(19010226) Del gerent del districte de Nou Barris, de 17 d'octubre de 2019, que aprova
el reajustament de les anualitats del contracte relatiu a la consergeria escola Ferrer i
Guàrdia, adjudicat a Xiula Sessions, SL., per als exercicis 2019-2020, i per un import de
10.599,65 euros (IVA inclòs).

(1138/19) Del gerent de recursos, de 17 d'octubre de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a les insercions
publicitàries de la campanya zona baixes emissions 2019-2020 per a l'assessorament
estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació d'espais
en tots els mitjans convencionals i no convencionals i, secundàriament, la ideació, la
creativitat, el disseny, la producció o la implementació d'accions especials de
comunicació vinculades a les campanyes de mitjans i de designació de les empreses
per a la utilització comuna i contractació centralitzada per part de l'Ajuntament de
Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals, per als exercicis 2019-
2020, i per un import de 355.000,00 euros (IVA inclòs).

(20199301) Del gerent del districte de l'Eixample, de 31 d'octubre de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a les
obres de la nova via d'evacuació a les dependències de la Guàrdia Urbana en l'edifici
de l'Estació del Nord, ubicades al carrer Nàpols, 62 del districte de l'Eixample, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 62.444,94 euros (IVA inclòs).

(20190391) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, d'11 d'octubre de 2019, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu
a la realització del sistema de control de velocitat mitjançant radar de tramal del Túnel
de la Rovira de Barcelona, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 321.791,08
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euros (IVA inclòs).

(20193074) Del gerent del districte de l'Eixample, d'11 d'octubre de 2019, que adjudica
a Zardoya Otis, SA. el contracte relatiu al manteniment de 2 ascensors tipus GEN2 de
l'edifici anomenat Transformadors ubicat al carrer d'Ausiàs Marc, 60, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 5.511,50 euros (IVA inclòs).

(0668/19) Del gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 7
d'octubre de 2019, que adjudica a Guillermo Vallejos Arroyo el contracte relatiu al
desenvolupament de la Mesura de Govern "La transformació digital del Comerç,
Mercats i Serveis de la Ciutat de Barcelona" per als exercicis 2019-2020 i per un import
de 36.784,00 euros (IVA inclòs).

(20202000) De la gerent municipal, de 8 d'octubre de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió del
servei de dinamització de la Ludoteca de la Placeta del Pi, per als exercicis 2020-2021 i
per un import de 210.150,38 euros (IVA inclòs).

(200/2019) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 16 d'octubre de 2019,
que adjudica a PMC Grup 1985, SA. el contracte relatiu al subministrament de material
d'oficina estàndard, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 4.993,00 euros (IVA
inclòs).

(40/2019) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 16 d'octubre de 2019,
que aprova el reajustament de les anualitats del contracte relatiu a l'assistència
tècnica per al seguiment i la coordinació de les obres i actuacions en l'espai públic, per
als exercicis 2019-2020, i per un import de 28.999,67 euros (IVA inclòs).

(047/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 16 d'octubre de 2019, que
allibera la quantitat d'1.311,96 euros (IVA inclòs), donat que l'execució del contracte
va començar posteriorment a allò que s'havia previst.

(2140/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 15 d'octubre de 2019, que
adjudica a La Fàbrica@, SCCL el contracte relatiu al servei d'acompanyament al procés
per a l'obtenció del certificat digital per part de les entitats de Sant Andreu, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 17.968,50 euros (IVA inclòs).

(20194297) De la gerent de Seguretat i Prevenció, de 22 d'octubre de 2019, que
allibera la despesa en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu al Servei
d'interpretació i traducció per a la Unitat Territorial 1 de la guàrdia urbana de
Barcelona adjudicat a Interpret Solutions, SL., per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 493,97 euros (IVA inclòs).

(s/n) De la gerent de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 8 d'octubre
de 2019, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte relatiu a la gestió del servei d'assessorament i representació jurídica
especialitzada de la unitat municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans, per als exercicis
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2019-2020, i per un import de 30.053,90 euros (IVA inclòs).

(190400079) De la gerent del districte de Les Corts, de 24 d'octubre de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
servei de desenvolupament del programa de promoció de les persones grans del
districte, per als exercicis 2020-2021 i per un import de 21.666,67 euros (IVA inclòs).

(20194515) De la gerent municipal, de 24 d'octubre de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
subministrament d'escumogen per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvament, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 116.789,20 euros (IVA
inclòs).

(2074/2017) De la gerent municipal, de 24 d'octubre de 2019, que prorroga el
contracte relatiu al servei d'Interculturalitat del districte de Sant Andreu, per als
exercicis 2019-2021, i per un import de 177.958,86 euros (IVA inclòs).

(0750/17) De la gerent municipal, de 24 d'octubre de 2019, que amplia la despesa del
contracte relatiu a la contractació dels serveis de procuradoria adjudicat a Jesús Sanz
López, per a l'exercici 2019, i per un import de 32.000,14 euros (IVA inclòs).

(190400062) De la gerent del districte de Les Corts, de 24 d'octubre de 2019, que
adjudica a Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, S.L. el contracte relatiu al
desenvolupament del programa de promoció de la població adolescent i jove i, en
concret, la coordinació i dinamització de la Taula Jove de les Corts, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 16.631,82 euros (Iva inclòs).

(19010238) Del gerent del districte de Nou Barris, de 25 d'octubre de 2019, que
adjudica a la Federació Catalana d'Esports DISM. PSI ACELL el contracte relatiu al
suport al Club de Bàsquet Canyelles amb motiu de les obres que es duen a terme en
les seves instal·lacions, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 10.212,45
euros.

(752/17) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 28 d'octubre de 2019, que inidica
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
subministrament de consumibles d'informàtica, per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 3.713,97 euros (IVA inclòs).

(20193200) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 28 d'octubre de 2019, que
prorroga el contracte relatiu al servei de suport a la gestió, dinamització i assistència
tècnica en la tramitació i seguiment dels esdeveniments a la via pública adjudicat a
INCOOP, SCCL., per a l'exercici 2020, i per un import de 82.403,19 euros (IVA inclòs).

(2139/2019) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 30 d'octubre de 2019, que
adjudica a la Fundació Pere Tarrés el contracte relatiu a la promoció de la convivència
a la comunitat de veïns i veïnes del carrer Quito, 18, per als exercicis 2019-2020, i per
un import de 14.250,00 euros.
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(87/2019) De la gerent del districte de Sarrià - Sant Gervasi, de 14 d'octubre de 2019,
que adjudica a Valentín Viñas Sánchez el contracte relatiu als serveis de reportatges
fotogràfics de màxima qualitat als barris de Sarrià i de les Tres Torres, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 6.050,00 euros (IVA inclòs).

(2072/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 2 d'octubre de 2019, que
prorroga el contracte relatiu al servei de dinamització de les pistes municipals Parc
Pegaso adjudicat a l'Associació Esportiva Sant Andreu - DTE, per als exercicis 2019-
2020, i per un import de 40.600,00 euros (IVA inclòs).

(87/2019) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 9 d'octubre de 2019, que
adjudica a Milà Cortés, SL. el contracte relatiu a la realització de peces multimèdia
audiovisuals, lot 1, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 10.890,00 euros (IVA
inclòs).

(139-2018) De la gerent municipal, de 9 d'octubre de 2019, que reajusta les anualitats
del contracte relatiu a la gestió, dinamització i coordinació de les activitats en l'espai
Petit Drac, per als exercicis 2019-2022 i per un import de 52.899,14 euros (IVA inclòs).

(20191035) Del gerent del districte de Sant Martí, de 16 d'octubre de 2019, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a
l'elaboració, gestió i execució de programa d'activitats de dinamització comercial
durant la campanya de Nadal, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
39.187,06 euros (IVA inclòs).

(0688/19) Del gerent de recursos, de 17 d'octubre de 2019, que adjudica a Dilograf, SL.
el contracte relatiu al servei d'impressió, enquadernació i lliurament de la revista
Barcelona Metropolis, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 23.974,34 euros
(IVA inclòs).

(20200007) De la gerent municipal, de 21 d'octubre de 2019, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al manteniment
preventiu i correctiu en modalitat "tot risc" de la Plataforma de Telecontrol de
l'Ajuntament de Barcelona que inclou tots els elements de comunicacions (switch,
routers), així com servidors, sistema d'emmagatzematge (NAS), sistemes operatius,
sistema de virtualització, Plataforma Wonderware instal·lat al CPD (Centre de
Processament de Dades) de l'Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 121.258,00 euros (IVA inclòs).

(19010004) Del gerent del districte de Nou Barris, de 25 d'octubre de 2019, que
reajusta les anualitats de l'autorització de la despesa del contracte relatiu al programa
d'activitats mediambientals al Castell de Torre Baró, per als exercicis 2019-2021, i per
un import de 28.339,25 euros (IVA inclòs).

(147/2019) Del gerent del districte d'Horta-Guinardó, de 28 d'octubre de 2019, que
desisteix del procediment i anul·la l'autorització de la despesa del contracte relatiu a
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les obres d'urbanització provisional del carrer de Santa Rosalia, 91, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 115.759,22 euros (IVA inclòs).

(20191043) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 28 d'octubre de 2019, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu
al subministrament de material d'oficina, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 6.608,60 euros (IVA inclòs).

(20190240) De la gerent municipal, de 31 d'octubre de 2019, que adjudica a E3
Solinteg, SL. el contracte relatiu als serveis de coordinació de seguretat i salut en els
contractes de manteniment i de neteja de les infraestructures situades a l'espai públic
de Barcelona i el manteniment de la plataforma de telecontrol d'aquestes
infraestructures, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 41.615,96 euros (IVA
inclòs).

(20190078) De la gerent municipal, de 31 d'octubre de 2019, que adjudica a Electro
Acústica Condal, SA. el contracte relatiu al servei de manteniment d'equips
audiovisuals en les sales de reunions d'edificis d'Ecologia Urbana i d'equips informàtics
de fora la xarxa municipal, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 52.012,72
euros (IVA inclòs).

(20190078) De la gerent municipal, de 31 d'octubre de 2019, que allibera la quantitat
de la despesa en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu al servei de
manteniment d'equips audiovisuals en les sales de reunions d'edificis d'Ecologia
Urbana i d'equips d'informàtica de fora la xarxa municipal adjudicat a Electro Acústica
Condal, SA., per als exercicis 2019-2021, i per un import de 4.085,80 euros (IVA inclòs).

(20199101) De la gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 15 d'octubre de 2019, que
adjudica a UTE Taller Àuria-Àuriafil el contracte relatiu al control d'accés, repartiment i
informació bàsica per als equipaments del districte, per als exercicis 2019-2020, i per
un import de 225.279,65 euros (IVA inclòs).

(190400062) De la gerent del districte de Les Corts, de 24 d'octubre de 2019, que
allibera la quantitat de 34,83 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació del
contracte relatiu al desenvolupament del programa de promoció de la població
adolescent i jove, per als exercicis 2019-2020.

(0688/19) Del gerent de recursos, de 17 d'octubre 2019, que allibera la despesa en
concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu al servei d'impressió,
enquadernació i lliurament de la revista Barcelona Metropolis adjudicat a Dilograf, SL,
per als exercicis 2019-2020, i per un import d'11.775,66 euros (IVA inclòs).

(20190240) De la gerent municipal, de 31 d'octubre de 2019, que allibera la quantitat
de la despesa en concepte de baixa en la licitació del contracte relatiu als serveis de
coordinació de seguretat i salut en els contractes de manteniment i de neteja de les
infraestructures situades a l'espai públic de Barcelona i del manteniment de la
plataforma de telecontrol d'aquestes infraestructures adjudicat a E3 Solinteg, SL., per



CCM 8/19 Presidencia 10/100

als exercicis 2019-2021, i per un import de 17.265,58 euros (IVA inclòs).

(1092/19) Del gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, de 31
d'octubre de 2019, que adjudica a Pauta Media, SL. el contracte relatiu a l'actualització
del web de la Direcció de Turisme, suport tècnic i gestió de continguts, actualització de
documentació, textos, imatges, disseny de banners, actualització de mòduls DRUPAL,
etc, així com assessorament en temes tècnics i de comunicació relacionats amb les
aplicacions i servidors web, creació d'un grup de treball sota una mateixa coordinació
format per un redactor, un dissenyador, un tècnic en Drupal i un webmaster, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 5.336,10 euros (IVA inclòs).

(170400158) De la gerent del districte de Les Corts, d'1 de novembre de 2019, que
allibera part de l'autorització de la despesa del contracte relatiu al servei d'impressió,
escaneig i còpia de documents al districte de Les Corts adjudicat a Servicios
Microinformática, SA., per a l'exercici 2019, i per un import de 5.000,00 euros (IVA
inclòs).

(170400113) De la gerent del districte de Les Corts, d'1 de novembre de 2019, que
allibera part de l'autorització de la despesa del contracte relatiu als serveis auxiliars de
suport al funcionament i a les activitats de la seu del districte de Les Corts, per a
l'exercici 2019, i per un import de 7.500,00 euros (IVA inclòs).

(0404/19) De la gerent municipal, de 6 de novembre de 2019, que adjudica a
Comunitària Sostenible SCCL Etcs Estratègies el contracte relatiu al servei de
dinamització i organització comunitària per a la gestió del projecte "Les energies
comunitàries que mouen la ciutat de Barcelona", per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 122.138,96 euros (IVA inclòs).

(061/2019) De la gerent municipal, de 6 de novembre de 2019, que adjudica a
Argelaga Serveis Ambientals, SL. el contracte relatiu a la realització d'un programa
d'activitats al Centre de Natura Can Soler (carretera de l'Arrabassada, 135), per als
exercicis 2019-2021, i per un import de 24.495,93 euros (IVA inclòs).

(20193076) Del gerent del districte de l'Eixample, de 5 de novembre de 2019, que
reajusta les anualitats de l'autorització de la despesa del contracte relatiu al
manteniment de la porta corredissa de dos fulls ubicada a l'accés principal de l'edifici
anomenat Transformadors, al carrer d'Àusias Marc, 60, al districte de l'Eixample, per
als exercicis 2019-2020, i per un import de 320,65 euros (IVA inclòs).

(0732/19) Del gerent de recursos, de 6 de novembre de 2019, que adjudica a Teixell,
SCP el contracte relatiu a la reenquadernació de 120 llibres de padró municipal,
custodiats a l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, per als exercicis 2019-2020,
i per un import de 12.000,00 euros (IVA inclòs).

(0593/19) Del gerent de recursos, de 6 de novembre de 2019, que adjudica a Alfe
Trameses, SL. el contracte relatiu a la gestió del servei de mailing dels documents del
CESB, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 10.200,00 euros (IVA inclòs).
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(0404/19) De la gerent municipal, que allibera la quantitat de 5.479,08 euros (IVA
inclòs) del contracte relatiu a la dinamització, organització i producció comunitària que
han de permetre l'execució del projecte "Les energies comunitàries que mouen la
ciutat de Barcelona", per als exercicis 2019-2020.

(061/2019) De la gerent municipal, de 6 de novembre de 2019, que allibera la
quantitat de 3.660,31 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu a la realització d'un
programa d'activitats al Centre de Natura Can Soler (carretera de l'Arrabassada, 135),
per als exercicis 2019-2021.

(1016/2019) Del Primer tinent d'alcaldia, de 28 d'octubre de 2019, que amplia
l'autorització de la despesa i aprova l'annex del contracte relatiu a d'arrendament de la
finca del carrer Campins, núm. 13 subscrit amb l'Institut Municipal de l'Habitatge i
Rehabilitació de Barcelona; i disposar de la despesa a favor de l'esmentat Institut, per
un import de 14.313,10 euros.

(20152082) Del primer tinent d'alcaldia, de 5 de novembre de 2019, que amplia la
despesa del contracte relatiu al lloguer del local situat al carrer de Bernat Martorell, 1
bis, per a revisió de l'IPC, i per un import de 222,22 euros.

(46/2019-C) Decret del Gerent de recursos humans i organització, de 2 d'octubre de
2019, que modifica la Junta de valoració de la convocatòria d'un lloc de treball
d'Administratiu/iva Qualificat/da adscrit al Departament de Recursos Interns de la
Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de Gràcia.

(26/2019-L) Del Gerent de recursos humans i organització, de 2 d'octubre de 2019, que
modifica les bases de la convocatòria d'un lloc de treball de Director/a de Serveis de
Drets de Ciutadania i Diversitat de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i
Transparència.

(26/2019-C) Del Gerent de recursos humans i organització, de 2 d'octubre de 2019,
que modifica la Junta de valoració de la convocatòria per a la provisió per concurs de
mèrits d'un lloc de treball d'Administratiu/iva Qualificat/da adscrit al Departament de
Comunicació.

(40/2019-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 2 d'octubre de 2019, que
modifica les bases de la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de
Departament de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d'Ecologia Urbana.

(49/2019-C) Del Gerent de recursos humans i organització, de 2 d'octubre de 2019,
que modifica la Junta de valoració de la convocatòria per a la provisió d'un lloc de
treball de Tècnic/a Especialista de Serveis Econòmics i Tributaris.

(962/2018) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 7 d'octubre de
2019, que aprova la rectificació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i
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excloses.

(53/2019-C) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 9 d'octubre
de 2019, que convoca concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de
Departament de Serveis Jurídics de la Direcció de Serveis de Recursos de la Gerència
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

(56/2019-C) Del gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 9 d'octubre de
2019, que aprova un lloc de treball d'Administratiu/iva Qualificat/da adscrit al
Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai
Públic de la Gerència del Districte de l'Eixample.

(26/2019-L) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 14 d'octubre
de 2019, que modifica les bases de la convocatòria per a la provisió per lliure
designació d'un lloc de treball de Director/a de serveis de Drets de Ciutadania i
Diversitat.

(20/2019-L) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 14 d'octubre
de 2019, que modifica bases de la convocatòria per a la provisió per lliure designació
d'un lloc de treball de Director/a de Serveis d'Economia Cooperativa, Social, Solidària i
Consum, adscrit a la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local.

(23/2019-L) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 14 d'octubre
de 2019, que modifica les bases de la convocatòria per la provisió per lliure designació
d'un lloc de treball de Director/a de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants.

(55/2019-C) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 9 d'octubre
de 2019, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a
Especialista Jurídic adscrit al Departament de Serveis Jurídics de la Direcció de Serveis
de Recursos de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

(44/2019-C) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 14 d'octubre
de 2019, que modifica la Junta de valoració substituint la presidenta "Sra. Mònica
Mateos Guerrero" per la "Sra. Yolanda Hernández Darnes" i el suplent "Sr. Pere Camps
Harder" per la "Sra. Pilar Miràs Virgili" i com a vocal la "Sra. Yolanda Hernández
Darnes" pel "Sr. Lluís Toldra Bastida".

(51/2019-C) Del gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 9 d'octubre de
2019, que convoca concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de
Departament d'Administració i Personal de la Direcció de Serveis de Recursos de la
Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

(28/2019-C) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 14 d'octubre
de 2019, que deixa sense efectes el concurs de mèrits 28/2019-C d'un lloc de treball de
Cap de Departament de Projectes Urbans de la Direcció de Model Urbà de la Gerència
d'Ecologia Urbana.
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(52/2019-C) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 9 d'octubre
de 2019, que convoca concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Cap de
Departament de Participació Social de la Direcció d'Innovació Social de la Gerència de
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

(54/2019-C) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 9 d'octubre
de 2019, que convoca un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de Gestor/a de
Projectes de serveis a les persones adscrit al Departament de Promoció de la Gent
Gran de la Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran.

(24/2019-L) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 14 d'octubre
de 2019, que modifica les bases de la convocatòria per a la provisió per lliure
designació d'un lloc de treball de Director/a de Serveis de Drets dels Animals.

(29/2019-L) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 14 d'octubre
de 2019, que convoca per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a
d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos.

(533/2019) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 7 d'octubre de
2019, que designa els membres del Tribunal qualificador per a la cobertura de les 80
places de Bomber del SPEIS.

(30/2019-L) Del Gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, de 14 d'octubre
de 2019, que aprova un lloc de Secretari/ària de Direcció adscrit a la Divisió
d'Operacions de la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.

(795/2019) Decret de l'Alcaldia, de 18 d'octubre de 2019, que cessa la Sra. M. Rosa
Sòria Sánchez, personal eventual, del lloc assessor/a 5 adscrit a la Direcció Tècnica de
Premsa, i nomenar-la, personal eventual, en el lloc d'assessor/a 5 de la Regidoria
d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

(847/2019) Decret de l'Alcaldia, de 24 d'octubre de 2019, que cessa la senyora Yolanda
Viñals Verdes, personal eventual, del lloc de treball d'assessor/a 5 adscrit a la Direcció
Tècnica de Premsa.

(794/2019) Decret de l'Alcaldia, de 18 d'octubre de 2019, que cessa el Sr. Enrique
Barcena Roig, personal eventual, del lloc de treball d'assessor 5.

(796/2019) Decret de l'Alcaldia, de 18 d'octubre de 2019, que esmena error material
del decret S1/D/2019-02006, referent al nomenament de personal eventual de la Sra.
Maria de los Ángeles Llorens García en el sentit que on deia "assessor/a 3 adscrita a la
Regidoria de Memòria Democràtica" havia de dir "Cap de Gabinet de la Regidoria de
Memòria Democràtica".

(848/2019) Decret de l'Alcaldia, de 24 d'octubre de 2019, que modifica l'adscripció de
la Sra. Lucia Morale, personal eventual, a la Cinquena Tinència d'Alcaldia.
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(815/2019) Decret de l'Alcaldia, de 18 d'octubre de 2019, que nomena personal
eventual el Sr. Javier Angulo Martín, assessor 3 de la Regidoria de Comerç, Mercats,
Règim Interior i Hisenda; El Sr. Javier Naya Gimeno, assessor 3 de la Primera Tinència
Alcaldia; La Sra. Laia Barbarà Mir, assessora 4 de la Primera Tinència d'Alcaldia.

(816/2019) Decret de l'Alcaldia, de 18 d'octubre de 2019, que nomena la Sra. Eva
Galonska Raya, personal eventual, en el lloc d'assessor/a 6 adscrita al Grup Polític
Municipal Junts per Catalunya.

(786/2019) Decret de l'Alcaldia, de 15 d'octubre de 2019, que nomena el Sr. Carlos
Izquierdo Lázaro, personal eventual, en el lloc d'assessor 3 adscrit a la Segona Tinència
d'Alcaldia.

(785/2019) Decret de l'Alcaldia, de 15 d'octubre de 2019, que cessa el Sr. Albert Arias
Sans, personal eventual, del lloc de treball d'assessor 3 adscrit a la Segona Tinència
d'Alcaldia.

(791/2019) Decret de l'Alcaldia, de 15 d'octubre de 2019, que nomena el Sr. Germán
Prado Pérez, personal eventual, en el lloc de treball d'assessor 4 adscrit al Grup Polític
Municipal Ciutadans.

(790/2019) Decret de l'Alcaldia, de 15 d'octubre de 2019, que cessa el Sr. José Alberto
Pichel Martinez, personal eventual, del lloc de treball d'assessor 4 adscrit al Grup
Polític Municipal Ciutadans.

(839/2019) Decret de l'Alcaldia, de 15 d'octubre de 2019, que cessa el Sr. Edgar Rovira
Sebastià, personal eventual, del lloc de treball d'assessor 3 i nomenar-lo Cap de
Gabinet de la Tercera Tinència d'Alcaldia. Nomenar el Sr. Guillem Ramírez Chico,
personal eventual, al lloc de treball d'assessor 3 adscrit a la Tercera Tinència d'Alcaldia.

(1143/19) Del gerent de recursos, de 30 d'octubre de 2019, que autoritza la despesa
per a insercions publicitàries campanya Nadal 2019-2020, per un import de 450.000,00
euros (IVA inclòs).

(0440/19) Del gerent de recursos, de 6 de novembre de 2019, que adjudica a Gerard
Trence Higgins Lloveras el contracte relatiu a l'edició i el disseny de les Memòries
Socioeconòmiques de Barcelona, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
25.999,00 euros (IVA inclòs).

(0440/19) Del gerent de recursos, de 6 de novembre de 2019, que allibera la despesa
del contracte relatiu a l'edició i el disseny de les Memòries Socioeconòmiques de
Barcelona 2018 i 2019 adjudicat a Gerard Trence HIggins Lloveras, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 14.000,01 euros (IVA inclòs).

(20190101) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 15 d'octubre de 2019,
que adjudica a Biodivers Barcelona SL, el contracte relatiu al servei d'atenció als
animals de no companyia perduts, ferits o abandonats, per als exercicis 2019-2020 i
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per un import de 71.995,00 euros (IVA inclòs).

(20190101) Del gerent de Medi Ambient i Servies Urbans, de 15 d'octubre de 2019,
que allibera la quantitat de 3.008,24 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la
licitació del contracte relatiu al servei d'atenció als animals de no companyia perduts,
ferits o abandonats, per a l'exercici 2019.

Acords de la Comissió de Govern de 17 d'octubre de 2019

(105/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Víctor Manuel Dobaño
Lázaro (mat. 24511) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques
amb la categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(192/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Mª Vives Vendrell
(mat. 27338) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc
amb la categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
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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.

(276/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Luisa Pares Soliva
(mat. 18845) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la
categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció

LGTBI on ocupa el lloc de treball de Gestor/a de projectes de serveis a les persones

immobles. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada

compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen

Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(342/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Busón Torroja
(mat. 21297) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera amb la
categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció de
Serveis d'Auditoria Interna de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, on ocupa el lloc
de treball de Coordinadora de projectes d'anàlisi i estratègia (26FAXSCES01), i

La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral

compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen

Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(422/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ricard Carreras Lapedra
(mat. 76368) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la
categoria professional de Tècnic Mitjà en Infermeria SPEIS (codi lloc: (22FA2SCPE01), i

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
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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.

(471/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Tamara Jiménez Bernal
(mat. 73605) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al
Departament d'Obres i Manteniment del Districte de l'Eixample, on ocupa el lloc de
treball de Tècnica Superior d'Arquitectura (22FA1BIBA03), i una activitat privada per

manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a

deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984,

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.

(469/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Benet Totusaus Gargallo
(mat. 24671) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA04), i adscrit al Parc de

Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150

Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
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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.

(492/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Óscar Espinosa Izquierdo
(mat. 24663) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Sotsoficial SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit al Parc de

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(530/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Francisco Sanz
Llorente (mat. 25986) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera
amb la categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al
Parc de Bombers de la Vall d'Hebron de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i

Personal al Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de

municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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(531/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerard Bosch Garcia (mat.
25524) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de

de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en

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.

(543/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Carles Guarné
Terrado (mat. 22560) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb
la categoria professional de Sotsoficial SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit al Parc

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(547/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Luis Cantarero Valdés
(mat. 22561) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de
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Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(593/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miquel Tersa Prats (mat.
26435) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de

Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150

Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,

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.

(594/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pau Moreno Miserachs
(mat. 25977) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de

Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150

Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
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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.

(610/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Garcia Abalós (mat.
76088), entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb la
categoria professional de Tècnic Superior d'Organització, amb destinació al
Departament de Participació Social de la Gerència de Drets Socials, Justícia Global,
Feminisme i LGTBI, on desenvolupa el lloc de treball Tècnic Superior d'Organització

Premià de Dalt, exercint el seu càrrec sense dedicació exclusiva ni dedicació parcial,

de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del

Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol. La
present autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les
circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o renúncia al càrrec
electe. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, la compatibilitat sol·licitada per
la Sra. Maria Isabel Sánchez Loran (mat. 38766) entre la seva activitat municipal com a
funcionària de carrera amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió,

de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on desenvolupa el lloc de treball
de Gestora de projectes de serveis a les Persones (24FAXSCSP01), i el seu càrrec de
Consellera del Districte de Sants-Montjuïc, per al qual fou nomenat per Decret de

deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984,

Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al

establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes. 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,
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Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(694/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mònica Augé Gomà
(mat. 75311) entre la seva activitat municipal com a personal laboral subrogada amb la
categoria professional de Tècnica Mitjana en Treball Social, amb destinació a la

Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, on ocupa el lloc de treball Tècnica Mitjana
en Treball Social (20FA2BIBA12), i una activitat privada per compte propi de formació i
assessorament a entitats privades i administració pública sobre perspectiva de gènere
i violència masclista. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i

dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral

compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen

Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(710/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Israel Caldera Alonso (mat.
24519) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc amb la
categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de

Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150

Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,

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.

(747/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ramón Torrents Munt
(mat. 71194) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament de
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públic a la Intersindical-CSC. La dedicació professional total entre ambdues activitats,

Universitat Pompeu Fabra (UPF), no podrà superar la meitat de la jornada laboral

a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

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.

(748/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ramón Torrents Munt
(mat. 71194) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament de

pública com a professor associat a temps parcial de la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
per al curs acadèmic 2019-2020 des del 23/09/2019 fins al 24/01/2020. La dedicació a
la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no
coincident amb el municipal. La dedicació professional total entre ambdues activitats,
la que es proposa autoritzar de professor associat a temps parcial de la Universitat

servei de les Administracions Públiques. La present autorització resta condicionada a

servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,

normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(753/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Pau Martí Soria (mat.
25974) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de Bombers de

Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150
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Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,

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.

(16001198-004 (0235/16)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 219, 105 i 106 del
TRLCSP, el contracte 16001198-004 que té per objecte el disseny web i programació
webs i aplicacions, adjudicat a l'empresa Servicios de Desarrollo Orientado a
Soluciones SL, amb NIF B91732826, per un import màxim de 296.450,00 euros (IVA
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de
296.450,00 euros IVA inclòs amb el desglossament següent: exercici 2019, per un
import de 233.227,50 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida D22719/92523 0101,
exercici 2020, per un import de 63.222,50 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida
D22719/92523 0101, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici posterior a l'actual. FIXAR en 12.250,00 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui
a les dependències de la Direcció de Contractació 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.

signatura del Conveni.

(20194301) ALLIBERAR la quantitat de 77.967,10 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 19002901 que té per objecte serveis de suport a

sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa ETIC HABITAT, SCCL, amb NIF
F66437831, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament
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següent: un import (IVA inclòs) de 30.504,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 0401; un import (IVA inclòs) de
38.983,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/13221 0401; un import (IVA inclòs) de 8.478,69 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/13221 0401. DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 24 d'octubre de 2019

(484/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Raul Hernández Tinoco
(mat. 25972) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc
amb la categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(642/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Albert De Llanza Cullell
(mat. 27842) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc
amb la categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
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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.

(695/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Fíguls Soler (mat.
25965) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de

Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150

Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,

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.

(767/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Manuel Ferrer Sala (mat.
21790) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera desenvolupant el
càrrec de Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte Nou Barris (codi
de lloc 28FA1CLCD01), amb la categoria professional de Tècnic Superior en

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per al curs acadèmic 2019-2020 des del 16
de setembre de 2019 fins al 15 de setembre de 2020. La dedicació a la docència
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident

dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei

Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(768/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sonia Fuertes Ledesma
(mat. 77776) entre la seva activitat municipal com a personal eventual desenvolupant

com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel curs
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2019-2020. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre,

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.

(777/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Cristina Homs-
Procházka Escofet (mat. 76937) entre la seva activitat municipal com a funcionària
interina per vacant amb la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb
destinació al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de les Corts, on

substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació
Municipal ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies
de la professió en aquells assumptes o procediments en els que l'Ajuntament o els
seus Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,

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.

(800/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Lasanta Garcia
(mat. 24538) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc
amb la categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de
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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

(807/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Gimeno Gallén (mat.
22558) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de Sotsoficial SPEIS (codi lloc: 22FC1CICD02), i adscrit al Parc de Bombers

Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150

Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,

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.

(808/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Albert Alcaine Pérez
(mat. 25313) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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(809/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep David Clapés Socoró
(mat. 27824) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(810/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio Martínez Campos
(mat. 24675) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc
amb la categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(811/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Álvaro Pérez Martínez
(mat. 24523) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de
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Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

pertinents; DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.

(840/2019) CONVOCAR la cobertura del lloc de treball de Director/a de Serveis

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

(841/2019) CONVOCAR la cobertura del lloc de treball de Director/a de Cultura de

Barcelona. DONAR compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(16000873-007 0232/16) PRORROGAR, per un període comprès des del 3 de novembre
de 2019 fins al 2 de novembre de 2020, el contracte 16000873-007 que té per objecte
la concertació de l'activitat sanitària de prevenció de riscos laborals i d'altres activitats
sanitàries de l'Ajuntament de Barcelona i organismes associats, adjudicat a l'empresa
abans Premap Seguridad y Salud, SL amb NIF B84412683, substituïda per l'empresa
Quirón Prevención SL, amb NIF B64076482 per absorció inscrita al Registre Mercantil
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de Madrid en data 13 de novembre de 2017, per un import total de 340.421,12 euros
(IVA exempt), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a l'Ajuntament de Barcelona de
l'esmentat contracte per un import de 279.582,53 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen al present document amb el desglossament
següent: un import (IVA exempt) de 232.985,44 euros a l'exercici pressupostari de
l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22736/92218 0102; un import (IVA exempt)
de 46.597,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22736/92218 0102, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l'exercici posterior a l'actual. Per la resta de pressupost, s'incorporen a
l'expedient els documents comptables aprovats pels diferents organismes adherits al
contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

(17002464-001 - 0001/18) PRORROGAR, per un període comprès des de l'1 de gener
de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, el contracte 17002464-001 que té per objecte

amb NIF A08277907, per un import total de 447.271,19 euros (IVA inclòs), d'acord
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa de l'esmentat contracte per un import de 447.271,19 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 44.174,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/21300/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 39.909,08 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312
0609; un import (IVA inclòs) de 33.962,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020
i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 29.017,24
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 38.040,63 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0606; un
import (IVA inclòs) de 17.617,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 14.452,89
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 38.005,19 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0603; un
import (IVA inclòs) de 35.869,97 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 26.243,79
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 6.442,85 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0501; un
import (IVA inclòs) de 9.481,38 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0401; un import (IVA inclòs) de 69.645,08
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària
D/21300/93312 0201; un import (IVA inclòs) de 1.514,67 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0102; un
import (IVA inclòs) de 42.894,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0101, condicionat a l'existència de crèdit
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adequat i suficient en el pressupost de l'exercici. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció

(20190077A1N) ALLIBERAR la quantitat de 31.500,59 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació del contracte 19000459, que té per objecte el Servei de
netejadors i cuidadors especialitzats al centre d'acollida d'animals de companyia de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, el qual ha estat adjudicat
a l'empresa SACYR FACILITIES, SA, amb NIF A83709873, i retornar-lo a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'11.966,28 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16911
0502; un import (IVA inclòs) de 19.534,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019
i a l'aplicació pressupostària D/22719/16911. DONAR-NE compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 31 d'octubre de 2019

(542/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Luz Cánovas
Delgado (mat. 75065) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per

de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,

323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret
214/1990 de 30 de juliol. La present autorització restarà sense efecte si es produeix
una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o
renúncia al càrrec electe. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(609/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Tomàs Acosta (mat.
76850) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb la

d'Estratègia de la Mobilitat de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, on
desenvolupa el lloc de treball de Tècnic Superior d'Enginyeria (22FA1BIBA09), i el

exercint el seu càrrec sense dedicació, percebent indemnitzacions i dietes per

preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la

Règim Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals
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aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol. La present autorització restarà sense
efecte si es produeix una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per
expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció

(696/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ana Maria Aroca de
Maya (mat. 76159) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
vacant, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a
la Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de
Pressupostos i Hisenda, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió

Molins de Rei, exercint el seu càrrec sense dedicació, percebent indemnitzacions i

que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, l'article 3
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de

de les Bases de Règim Local, i l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les
Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990 de 30 de juliol. La present autorització
restarà sense efecte si es produeix una variació de les circumstàncies relatives a la
mateixa o per expiració del mandat o renúncia al càrrec electe. DONAR-NE COMPTE a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(781/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Marin Mateu (mat.
21172) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de Bombers de

de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150 hores en

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.

(822/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alexandre Garzón Tomàs
(mat. 75849) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Bomber Accés SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA03), i adscrit al Parc
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Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(823/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Herminio Pauner Gómez
(mat. 22553) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(824/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Enrique Moltó Fuentes
(mat. 75173) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Bomber Accés SPEIS (codi lloc: 16FC2BIBA03), i adscrit al Parc

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una
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Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(833/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduardo Abad Barrios
(mat. 26454) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

(834/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Lluc Artis Climent (mat.
24670) entre la seva activitat municipal com a funcionari en pràctiques de lloc, amb la
categoria professional de Sergent SPEIS (codi lloc: 20FC1CICD02), i adscrit al Parc de

Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una dedicació de 150

Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
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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.

(836/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Miguel Ángel López Aceña
(mat. 26455) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional de Bomber SPEIS (codi lloc: 16FC1BIBA03), i adscrit al Parc de

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

Acords de la Comissió de Govern de 7 de novembre de 2019

(68/19) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rafel Torrella Reñé (mat.
6037208), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la

de Béns Culturals de Catalunya, adscrita a la Universitat de Barcelona(UB), impartint

fins al 08/11/2019.La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització

demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre

canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al
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mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

(255/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Zapater Gallego
(mat. 22920) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de Caporal SPEIS (codi lloc: 18FC1CICD04), i adscrit al Parc de

Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya amb una

Servei de les Administracions Públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de

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.

la Gaseta Municipal als efectes pertinents. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

(20174245) PRORROGAR el contracte de subministrament núm. 17004393 que té per
objecte l'adquisició i gestió de la Uniformitat Bàsica Operativa (UBO) per a la Guàrdia
Urbana de Barcelona, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures
de contractació pública sostenible, des del dia 1 de gener de 2020 fins el 22 de
desembre de 2021, per un import total de 3.958.211,92 euros (IVA inclòs), d'acord
amb l'article 23 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, 14 de novembre, així com la clàusula 3 del plec de
clàusules administratives particulars i la proposta de l'adjudicatari. El contracte va ser
adjudicat a SAGRES SL, amb NIF B36028991, per resolució de la Comissió de Govern de
14 de desembre de 2017 i va ser formalitzat el 9 de gener de 2018. AUTORITZAR i
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari del contracte la despesa esmentada, amb càrrec a
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs)
d'1.979.105,96 euros, a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22104/13211 0401; un import (IVA inclòs) d'1.979.105,96 euros, a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22104/13211
0401, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels
exercicis posteriors a l'actual. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets
de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.



CCM 8/19 Presidencia 38/100

Acords de la Comissió de Govern de 14 de novembre de 2019

(2019/339) AUTORITZAR la compatibilitat sollicitada per la Sra. Emma Planas Ferrer
(mat. 3005495) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de

Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La

les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

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.

(2019/367) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ester Sánchez Aparicio
(mat. 3100398) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de

de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal.

a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

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.

(2019/368) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Núria González
Fernàndez (mat. 3100446) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina
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de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal.

a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

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.

(2019/369) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Yolanda Viladevall
Estrella (mat. 3100489) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de

Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La

les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

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.

(2019/370) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Patrícia Castany
Gimeno (mat. 3100246) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
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Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La

les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

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.

(2019/371) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Raquel Vélez Gimeno
(mat. 3100494) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de

de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal.

a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

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.

(2019/377) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Judith Fontanet Solé
(mat. 3100465) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de

de la Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal.

a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
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circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

(2019/384) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alaitz Jiménez (mat.
3005566) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de substitució,

Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La

les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

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.

(2019/385) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Silvia Franco Capel
(mat. 3005339) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de

Generalitat i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La

les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de

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.

(706/2019 ) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Francisca Belén Ginart
Serrano (mat. 77258) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
vacant, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Informació, amb
destinació a la Direcció de l'Alcaldia, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior
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periodístiques i redacció de textos. La dedicació professional privada no podrà superar

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre

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.

(736/2019) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. David Caminada Díaz (mat.
75671) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí per vacant, amb la
categoria professional de Tècnic Superior en Informació, amb destinació a la Direcció
de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de

professor associat a temps parcial de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per al curs
acadèmic 2019-2020 des del 25/09/2019 fins al 24/01/2020. La dedicació a la docència
universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident

dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei

Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)

després del punt 14, i a continuació es debatrà el punt 3, a petició de la tinent

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(M1923/289) Que comparegui el responsable del govern municipal en la matèria, per
conèixer el full de ruta del govern en relació al Benestar Animal i al desplegament del
nou model de Zoo.

fer una intervenció a la MedaWeek a primera hora.
En primer lloc, manifesta que Barcelona té un compromís i una sensibilitat absoluts pel
que fa al benestar animal i la biodiversitat des de fa dècades, independentment de qui
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compromís és el nou model del Zoo de Barcelona, que es va aprovar a final del darrer
mandat per unanimitat, amb la convicció que aquesta instal·lació havia de ser una eina
fonamental per a la recerca i per a la conservació de la fauna amenaçada,

element encara més important, com és un equip de treballadors del Zoo
compromesos, que treballen intensament amb rigor i amb tota la voluntat. Aquesta

present és constructiu perquè només cal executar el full de ruta, que qualifica

A continuació, destaca algunes de les accions que el Govern preveu dur a terme durant
el mandat actual i que formaran part del PAM i del PIM. Pel que fa als animals de
companyia, apunta que les prioritats es concentraran en els punts següents. En primer
lloc, el benestar dels gossos decomissats o abandonats que estan sota la tutela de

i el decomís de gossos a causa del maltractament és una xacra general i que també es
dona a Barcelona. En aquest sentit, informa que hi ha una mitjana de 200 gossos
allotjats en aquest centre, dada que es manté estable des de 2018, però destaca el fet

el mes de desembre. Informa que es varen reunir amb aquest ajuntament per avançar

el centre que en aquest moment acull aquests animals, essencialment gossos i gats.
Així, doncs, es milloraran els espais destinats als animals i les instal·lacions de

disponible.

sensibilitzar sobre la tinença responsable. També es perseguiran les males pràctiques.
Assenyala que el moment en què un animal entra en una família és un moment clau i
la consciència sobre què significa tenir una mascota a casa és fonamental per evitar

de companyia, amb una multa proposada de 150.000 euros, sanció que es pot imposar

procediment judicial contra Mundo Cachorro, pendent de sentència, arran del

clarament deplorables.
En tercer lloc, explica que el foment de les adopcions és una altra de les prioritats del



CCM 8/19 Presidencia 44/100

activitats, afegeix, permeten acostar els ciutadans als animals que hi ha al centre

la identificació de gossos i gats; estan treballant amb les entitats per redactar un pla
estratègic de gossos a la ciutat 2020-2030 i un altre de gats; a començament de 2020
es convocarà el Consell dels Animals per adaptar-lo al Reglament de participació

Pel que fa a les colònies de gats ja ha comentat que el 2020 es farà un pla de gats,

Pel que fa al Zoo de Barcelona, reitera que es comença el mandat amb dues eines

i el nou model de Zoo, aprovat per unanimitat a final del darrer mandat. Informa que

ruta, i volen que el Zoo de Barcelona esdevingui un centre de referència en la
conservació i preservació de la biodiversitat i el benestar animal. Per aconseguir
aquest objectiu desplegaran bàsicament dues estratègies. En primer lloc es vol

espais amb una estructura de biomes i taxons, a modernitzar les instal·lacions i a
implantar-hi mesures de sostenibilitat.
En relació amb les instal·lacions del Zoo previstes en el nou model, assenyala que ja

desenvolupar els projectes.

Zoo té un codi ètic i de benestar animal, que estableix que totes les accions que

sense comprometre el benestar dels individus. Informa que durant els propers mesos

projectes de conservació.
A continuació, apunta que el PAM ja preveu la millora de les instal·lacions existents i el

zona del Sahel.
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respondre a la pregunta sobre els dofins.

perquè en aquesta sessió és el segon cop que queden qüestions sense respondre.
Assenyala que hi ha presents entitats que esperen aquesta resposta i solament
escolten un intercanvi de monòlegs.

El PRESIDENT es compromet a traslladar aquesta qüestió a la Junta de Portaveus. En

com aquests. Mentrestant, però, es mantindrà el criteri establert.

La Sra. ALAMANY ja compta que hi haurà aquesta resposta per escrit, però demana

que es trobi un mecanisme adient perquè aquestes compareixences siguin tan
participades i transparents com sigui possible.

El PRESIDENT comenta que aquestes limitacions també les pateixen els compareixents.

canviava el model de zoològic. Aquesta proposta contenia un canvi de paradigma, en

major part dels esforços en la conservació in situ i en la protecció dels hàbitats
naturals. Per aquesta raó es varen aprovar un seguit de mesures, entre les quals hi ha

prendre qualsevol decisió. Així, doncs, considera que caminar cap al Zoo del segle XXI

futur, és a dir, una societat que tingui una agenda animalista com a prioritat i que
rebutgi la ideologia mercantilista de la vida i de la natura.

seu grup ha formulat la pregunta. Comenta que es va detectar una malaltia que podia
tenir un origen víric en el grup dels quatre dofins que encara estan esperant el trasllat.

Barcelona des de 1990 i durant la seva estada va tenir quatre cries, una de les quals
encara era al Zoo amb ella mentre que les altres ja han estat traslladades a València.
A continuació, apunta que per traslladar un animal salvatge amb la categoria que
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denegat en primera instància que hi anessin només tres mascles perquè al·legava que
un grup unisex no era adequat per als animals. Indica que els contractes es varen
signar i es va demanar autorització per al trasllat dels tres mascles i la femella abans de

mort del dofí femella és incert que es doni el permís només per a tres mascles.

plantejar diverses iniciatives relacionades amb els cetacis i la manca de condicions
dignes de què disposen actualment al Zoo. La darrera de les preguntes que varen fer

una alternativa per a aquests dofins. Pregunta, doncs, què ha fet el Govern en aquest
sentit i quina és la situació actual.

ha estat una víctima més de la decisió de mantenir dofins en captivitat, perquè un dofí
que es passa la vida en una piscina no pot acabar bé. Per tant, espera la resposta per
escrit sobre la salut dels dofins de Barcelona, sobre els contractes i els permisos que

mandats anteriors el seu grup ha estat molt proactiu en la qüestió del benestar animal

tant, ofereix la seva col·laboració del Grup de JxCat per avançar en tots els aspectes
que cal millorar, que són molts.

estratègic del Zoo. Així, argumenta que durant el mandat anterior el Govern va actuar
poc i no va desplegar les polítiques que ja estaven traçades per governs anteriors ni

Defensa i Protecció dels animals i suggereix a la Sra. Bonet que treballi per refer-les,

Barcelona i Montcada i Reixac, de manera que hi ha hagut un retard evident en la

mandat anterior respecte a aquest tema. Per aquestes raons, demana al Govern

del Zoo, i traslladar els dofins, impulsar el Pla estratègic del Zoo, i revisar i potenciar el
Pla de gestió de colònies de gats urbanes. En aquest sentit, apunta que hi ha més de

que es mereixen reconeixement, però que treballen en condicions molt precàries. Per

També indica que cal reforçar la gestió de control ètic de les poblacions de coloms i de

també requereix una gestió ètica, que no es limiti a les batudes habituals.
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fent, especialment durant les festes de la Mercè.

col·laboració del seu grup, que serà crítica però constructiva. Espera, doncs, que el

atraure-hi les escoles, tal com ho demostra el capteniment cap als dofins.

preservació. Assenyala que el Zoo de Barcelona té una bona reputació en el circuit de

faltar en la intervenció de la Sra. Bonet alguna referència a la investigació, perquè

fases de conservació i preservació facin del Zoo de Barcelona un referent

aprovat són incompatibles, tal com opinen els treballadors del Zoo.

per a gossos pacificades. Quant als senglars, recorda que el seu grup municipal va
presentar moltes iniciatives durant el mandat anterior i apunta que hi ha molts estudis
de la universitat i de la diputació, però el Sr. Pisarello, que aleshores era el responsable

accidents i preservar la seguretat de les persones.

antitaurina hi continua havent un escorxador municipal en què la majoria de sacrificis

del benestar animal.

fa un reconeixement als treballadors del Zoo de Barcelona, amb els quals ha pogut
parlar i ha constatat que treballen amb molta il·lusió. Considera, doncs, que aquesta
instal·lació compta amb un bon equip humà i, per tant, val la pena lluitar pel seu

suport del Grup del PP al pla per a la reforma del Zoo perquè aquest era i és un
equipament estimat i respectat per la gran majoria de barcelonins. Assenyala que té
un gran potencial en el terreny de la investigació, de la conservació i del coneixement.
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dels animals. A tal fi, afegeix, cal que hi hagi instal·lacions modernes, energèticament
eficients i que es prioritzi la qualitat per damunt de la quantitat. A més a més,
assenyala que el zoo és a prop de la Mediterrània i aquest factor hauria de determinar

de Montcada i Reixac.
A continuació, pregunta quants animals del zoo estan malalts o tenen alguna alteració,

aquest és un espai idoni per parlar sobre les inversions i el futur del Zoo.
Per acabar, també celebra la creació del comitè ètic del Zoo de Barcelona.

El Sr. VALLS agraeix la compareixença de la Sra. Bonet i manifesta que el Grup de
Barcelona pel Canvi aprova el full de ruta del Govern sobre el benestar animal.
Assenyala que els espais compartits per persones i gossos és un dels grans problemes

solució satisfactòria.
En relació amb el nou model de zoo que es pretén construir a Barcelona, argumenta

científica. El seu grup, doncs, defensa que el zoològic ha de contemplar aquesta

el futur de les instal·lacions del parc de la Ciutadella. Tot i així, demana transparència
pel que fa al nou pla i a la nova estratègia, i reclama que el Govern digui clarament si
vol preservar el Zoo o no, perquè durant els darrers quatre anys ha fet la impressió
que aquest equipament es deixava morir. En aquest sentit, apunta que el darrer
Govern municipal va descuidar la gestió del Zoo i va deixar que el pas del temps

aquestes instal·lacions es deteriorin sense actuar-hi.

compte no solament el benestar animal, sinó també la dimensió cultural, científica,
turística i educativa, perquè els joves i les escoles el puguin visitar.

La Sra. BONET agraeix totes les intervencions i es compromet a facilitar per escrit la
resposta que ha quedat pendent sobre la situació dels dofins. Està convençuda que
aquest serà un mandat profitós perquè, més enllà dels posicionaments polítics legítims
de cada grup, tots comparteixen que la prioritat en aquesta qüestió és el benestar
animal.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:
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(M1923/269) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àrea de
Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona per donar explicacions sobres les actuacions
portades a terme per part del Govern municipal i en particular per la Guàrdia Urbana
de Barcelona en els actes de violència succeïts a Barcelona des de la publicació de la
sentència 20907/2017.

El Sr. BATLLE intervé com a portaveu del Govern. En primer lloc, comenta que la nit
anterior la Guàrdia Urbana va desallotjar, amb la col·laboració dels Mossos

Via, el carrer de Pelai i la ronda de la Universitat han recuperat la normalitat. Explica
que en aquesta operació han participat quatre unitats de la Guàrdia Urbana, la Unitat

Nocturna 1 i la Unitat Nocturna 2, amb un total de 150 persones entre agents i

Aquesta operació, afegeix, ha estat dirigida per la Guàrdia Urbana de Barcelona, en

operació es va iniciar a la una de la matinada, es varen encapsular les setanta o
vuitanta persones que hi havia acampades i es varen envoltar amb un cordó policial a
la cantonada del carrer de Pelai i la ronda de la Universitat. En aquest primer moment

material que hi havia a la plaça, es va col·locar en bosses, que es varen codificar i
traslladar al magatzem municipal, on estarà a disposició dels acampats durant un mes

la via pública.

plaça. En aquest dispositiu han intervingut vuitanta-quatre operaris de neteja i trenta-

recollit aproximadament vint-i-sis tones de tot tipus de material.
Durant aquesta operació, diu que alguns dels acampats han anat marxant
progressivament i cap a quaranta es varen traslladar a la plaça de Catalunya per fer

ocupació. En aquest cas ha intervingut un mediador de la Guàrdia Urbana, que en tot

restablert el trànsit a la zona. A més a més, subratlla que els agents de la Brigada Mòbil

de la plaça de la Universitat.

que han realitzat la nit anterior i durant les darreres setmanes. Felicita, doncs, per una

agents que hi han participat. Anuncia que el divendres següent ell mateix anirà a la
comissaria de la Zona Franca a felicitar personalment les persones que han intervingut
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en aquest operatiu. En aquest sentit, comenta que no ha volgut fer cap compareixença
davant de la premsa abans de donar aquestes explicacions, com a mostra de respecte
cap als membres de la comissió.

afectacions per als ciutadans derivades dels aldarulls violents, mitjançant la
coordinació de tots els serveis municipals i dels operadors de la ciutat. Recorda que,
precisament per informar sobre aquestes intervencions, es va celebrar una reunió el

les principals afectacions i sobre les actuacions de tots els serveis municipals. Per
poder entendre el marc de col·laboració i cooperació per fer front a aquesta situació

seguiment dels esdeveniments durant vint-i-quatre hores al dia i varen prendre

Prevenció, i es va activar el Cecor municipal, en el qual hi ha tots els serveis municipals
implicats, Ecologia Urbana, Neteja, CUESB, Mobilitat i Manteniment, Guàrdia Urbana,
Bombers, i també Emergències Mèdiques, Protecció Civil, Transports Metropolitans de
Barcelona, Adif, Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest Cecor, afegeix, té com a
objectiu mantenir el funcionament de la ciutat en els moments de crisi, recuperar la

condicions per a tothom. Puntualitza que en aquest Cecor municipal també hi havia un

Generalitat.
Tot seguit, reitera que el Govern municipal es va conjurar per tal de minimitzar
aquestes afectacions i constata que després de cada nit de conflicte la ciutat estava en
les condicions que es mereixen els ciutadans de Barcelona. Afegeix que el Centre de
Coordinació municipal es va activar des del primer dia per gestionar minut a minut les
situacions que es produïen i per donar resposta amb la major brevetat possible a les
necessitats ciutadanes. També assenyala que des de la Direcció de Comunicació es

i serveis municipals.
Pel que fa a la Guàrdia Urbana, en subratlla el paper significatiu i rellevant que va tenir
durant aquests dies, perquè la responsabilitat que la ciutat funcionés va recaure en
aquest cos. Especialment destaca que varen garantir que la mobilitat no es col·lapsés

varen fer mediació amb els manifestants. En aquest sentit, recorda que la gran majoria

sabia el recorregut, situació que obligava a donar una resposta molt àgil i a fer petites

la seguretat viària. A més a més, apunta que el canal de Twitter de la Guàrdia Urbana
va ser el primer a facilitar tota la informació de servei per als ciutadans, en tot moment
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prevenció i protecció. També es va donar suport al SEM perquè pogués donar el servei
amb seguretat. Afirma que aquest objectiu es va complir, tenint en compte la
complexitat dels fets que es varen viure a Barcelona.
Finalment, dona les gràcies a tots els serveis municipals, operadors, cossos policials,
bombers i serveis mèdics per la seva implicació, compromís i professionalitat.

hagi permès aquesta ocupació durant vint dies, malgrat que diversos grups municipals
haguessin demanat que es posés fi a aquesta situació que ha col·lapsat la circulació i el
comerç del centre de Barcelona. Afegeix que aquest desallotjament desmenteix les
declaracions anteriors del Govern en el sentit que no tenia competències en aquest

cada matí es trobés en les millors condicions possibles. Així, pregunta per què el
Govern va donar ordres a la Guàrdia Urbana que es mantinguessin aquarterats, per
què la USP, que la nit anterior va desallotjar la plaça de la Universitat, no va actuat

identificar els culpables dels aldarulls tan greus que es varen produir i que puguin ser
detinguts per altres cossos de seguretat. En conclusió, considera que el paper que ha
fet el Govern municipal durant aquests dies ha estat lamentable i ha provocat
indefensió als barcelonins i a la Guàrdia Urbana, la qual no podia respondre res quan
els comerciants els preguntaven on eren i què feien mentre es cremava la ciutat
perquè tenien odres de mantenir-se dins de les casernes.

lamentar que el Govern hagi permès durant vint dies aquesta situació, que ha afectat

principals de la ciutat, com la Gran Via.

La Sra. ALAMANY apunta que aquesta compareixença no era per explicar els darrers
esdeveniments, però tot i així pregunta per què els agents de la UREP realitzen

previ a la intervenció i per què els agents de la Guàrdia Urbana no duen identificació.

demandes i reivindicacions que no han trobat una canalització institucional. Per tant,

sentència que considera injusta. Apunta que aquells que es pensaven que després de
la sentència la gent es quedaria a casa sense fer res o bé fa poc que es dediquen a la
política o bé coneixen molt poc la societat catalana.
Seguidament, argumenta que la seguretat ciutadana en tots els àmbits ha de ser la
funció principal dels cossos de prevenció i de seguretat, i que aquesta funció la duu a
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congruència i de proporcionalitat. Per tant, el seu grup vol que la Guàrdia Urbana sigui

seguretat, i finalment aconseguir una justícia de proximitat des de la carrera judicial i
la justícia de pau.
En conclusió, manifesta que, més enllà dels cossos policials, hi ha altres qüestions de
fons que haurien de ser al centre del debat per poder avançar en una societat
democràtica pròpia del segle XXI.

El Sr. MARTÍ GALBIS agraeix la informació donada sobre els esdeveniments de la
darrera matinada. En primer lloc, comenta que el Govern anterior, molt similar a

política del Govern de Barcelona en Comú. El Grup de JxCat, doncs, vol saber a què

Seguretat. En relació amb aquest operatiu, també vol saber si les tasques de mediació,

correctament, havien arribat al límit i si ja no tenien més recorregut.

de Barcelona i que ho continuarà fent, inclosa la USP. Tot i així, indica que no volen

personals que no els han agradat i, per tant, pregunta si realment ha estat inevitable

col·lectius que durant els darrers anys han fet actuacions similars.

el seu grup considera injusta i que condemna a gairebé cent anys de presó persones

Puntualitza que el seu grup no aplaudeix la violència contra béns públics i privats, com
la crema de contenidors i vehicles, que no pot acceptar de cap manera, però insisteix
que cal valorar la mobilització dels ciutadans de Barcelona i de Catalunya per
protestar, pacíficament de forma majoritària, contra aquesta sentència. Entén, doncs,
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intervenció.

parlarà més endavant.
Tot seguit, exposa que els fets esdevinguts després que es conegués la sentència del
Tribunal Suprem no responen ni al sentiment majoritari dels barcelonins ni són propis

alguns irresponsables que a base de mentides han sumit tothom, no solament els seus

provoca, sinó que les normes establertes i el seu compliment són allò que defineix una
societat. És conscient que el Govern tornarà a apel·lar a les funcions que té

de la ciutat, tasca que fa molt bé, però subratlla que aquest cos també té la
responsabilitat de vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de

seguretat amb referència a les policies locals. Tanmateix, constata que durant els

present, malgrat que té unitats com la USP o la URP i que és el cos de seguretat més
pròxim als ciutadans. Pregunta, doncs, qui va donar les instruccions perquè la Guàrdia

confrontacions amb els còmplices del Govern en el procés separatista. També
pregunta com està la moral dels agents.
A continuació, matisa que la percepció té ell personalment, però assegura que és
compartida per molts catalans i molts barcelonins, és que la Guàrdia Urbana, en un
moment difícil i crític, no va fer tot allò que hauria pogut fer per impedir que es

més a més, afirma que hi va haver barcelonins particulars que varen fer de guàrdies
urbans, que varen impedir que es cremessin contenidors i varen intentar apagar focs
amb extintors. Aquesta situació li sap molt de greu perquè com a regidor de

defensar la ciutat.

El Sr. VALLS agraeix al Sr. Batlle la informació donada. També agraeix a la Guàrdia

dies anteriors, perquè han hagut de treballar en condicions difícils, de violència i de
tensió, des de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem. Així, ha observat com

acte recurrent de violència i de desestabilització social a Barcelona. Creu que els actes
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decisions de la justícia.
A continuació, comenta que hi ha la sensació que la impunitat ha regnat en els carrers
de Barcelona. Per tant, el Grup de Barcelona pel Canvi es felicita pel desallotjament de

intervenció a la plaça de la Universitat no la considera una victòria. Pregunta, doncs, al

de seguretat, la Guàrdia Urbana inclosa, actuïn; si qualsevol pot tallar els carrers si
considera que té raó per fer-ho, i que la Guàrdia Urbana no respongui. Així, si un grup

aquesta sigui la Barcelona que volen construir. Per tant, pregunta quina és la doctrina

a actuar.

com hauria reaccionat el Govern municipal. Critica, doncs, que en aquest cas no hi hagi

Conclou, doncs, que hi ha la sensació que alguns grups poden fer allò que volen,
mentre que els ciutadans, que han de respectar la llei, no poden fer el que els passa
pel cap. Insisteix, doncs, a preguntar quina és la doctrina del Govern municipal
respecte a les ocupacions que es puguin produir i quin serà el seu capteniment.

El Sr. BATLLE diu que en cap cas la Guàrdia Urbana ha estat aquarterada, entre altres
raons perquè no té quarters sinó comissaries.

varen donar a la Guàrdia Urbana perquè no sortís de les casernes o de les comissaries,
contràriament al que demanaven els barcelonins. Lamenta que el Sr. Batlle hagi

il·legal de la plaça de la Universitat.

protesta per una sentència, sinó la mala praxi que ha tingut el Govern de la Generalitat

La Sra. ALAMANY lamenta que la compareixença no hagi servit per aclarir les qüestions
que ha plantejat en la primera intervenció, més enllà que es puguin respondre en
privat, perquè eren el nucli de la compareixença. Adverteix, però, que el seu grup hi
insistirà.

El PRESIDENT exposa que segueix les normes marcades per tots els grups i les
intervencions estan limitades pel temps.
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preguntes que li ha formulat el seu grup, especialment sobre qui ha estat el

El Sr. BATLLE assegura que si aquesta pregunta es presenta per escrit hi respondrà, tal
com li correspon.

El Sr. BOU mostra el suport total del seu grup a tots els homes i dones de la Guàrdia
Urbana. Considera que la responsabilitat de tot el que ha succeït és política, del
Govern municipal, i no pas de la policia local.

especialment en un tema tan complex. Admet que han quedat moltes qüestions
pendents de resposta, però assegura que el Govern està disposat a donar totes les
explicacions que els grups considerin oportunes.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

(M1923/280) Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar i
debatre la política internacional de l'Ajuntament de Barcelona en el present mandat,
quines són les seves prioritats i objectius, quines les estratègies, les accions i els
mitjans assignats per aconseguir-los

La Sra. BONET exposa que la política de relacions internacionals i de projecció exterior

més importància en un context global en què el rol de les ciutats com espais on es
concentra la major part de la població mundial ha de ser cada vegada més reconegut i
determinant en la cerca de solucions i en la presa de decisions. A més a més, indica

que és el full de ruta compartit arreu del món, depèn estrictament de polítiques
municipals. Per aquesta raó, considera que els ajuntaments haurien de disposar de
competències i de recursos per fer front a aquests reptes.

treballant en aquesta estratègia, que es presentarà en forma de pla director de

paper de les ciutats en la governança mundial, mitjançant les xarxes municipalistes, en
les quals Barcelona hi és present de manera important. En segon lloc, es pretén
reforçar la qualitat de la prestació dels serveis municipals, senzillament mitjançant

com les xarxes de ciutats. El tercer objectiu és reforçar la projecció internacional de
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Barcelona per atraure talent i oportunitats.

científica i tecnològica, i el pensament sobre les ciutats amb una perspectiva

En primer lloc, assenyala que després de la Conferència Hàbitat III, organitzada per

municipals aprovats en el passat amb els objectius de desenvolupament sostenible i

col·laboració que es comença a definir amb la Comissió Econòmica de Nacions Unides
a Europa, situada a Ginebra, que organitzarà a Barcelona diverses trobades

dos conceptes clau, redefinir la Mediterrània com a espai de trobada però també com
a espai de solucions. El Govern municipal pretén treballar durant aquest mandat amb
aquesta lògica i creu que la celebració del vint-i-cinquè aniversari de la Declaració de
Barcelona els obliga a fer una reflexió en aquest sentit. Aquest aniversari, per tant, ha

assenyala que, recollint els principis de la Declaració de Barcelona, adequant-los a la
realitat actual i aprofitant la contribució dels ODS, es proposen eixos de treball nous
que superin les temàtiques tradicionals que es recollien a la Declaració de Barcelona, i
que es volen centrar en la inclusió, la sostenibilitat, la pau, la innovació i la creativitat, i

Barcelona per la participació en les xarxes internacionals és clara i destaca el paper de
Ciutats i Governs Locals Units. En aquest sentit, recorda que la setmana anterior es va

Metròpolis, la secretaria de la qual és a Barcelona. En aquest context, afegeix, es

polítiques de gènere o la participació ciutadana.
En quart lloc, quant al canvi climàtic, indica que treballen estretament amb la xarxa
C40. Recentment es varen trobar a Copenhagen i han subscrit diverses declaracions i
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projectes, com el C40 Women for Climate, la Fossil Fuel Free Streets Declaration i el
Global New Deal, el qual creu que es pot fer realitat amb el suport i seguiment de la
ciutat de Barcelona.

paper molt important i a més a més obre la porta cap al front asiàtic, que és la
voluntat del Govern municipal. En aquest sentit, es planteja un reforçament de la
relació amb la Digital Future Society.
En sisè lloc, en relació amb la promoció econòmica i finançament europeus, es treballa

Finalment, pel que fa al pensament sobre les ciutats, indica que se centrarà
essencialment en el Programa de Ciutats Globals, iniciat durant el mandat anterior.

El Sr. VALLS exposa que el Grup de Barcelona pel Canvi ha plantejat aquesta qüestió

resta del món, sobretot mitjançant xarxes de les ciutats més grans, que tenen un
paper cada vegada més important, i ha estat una de les ciutats més rellevants

de la introspecció, amb una part de Catalunya que mira enrere. Creu, doncs, que

El seu grup municipal aposta per la dimensió internacional de Barcelona i per tant els
preocupa la imatge que està donant la ciutat a la resta del món des de fa alguns
mesos, per exemple en temes de seguretat, malgrat que en aquest moment es percep
un canvi. Assenyala que algunes portades i reportatges de la premsa internacional fan

econòmica i les conseqüències que ha tingut el procés independentista, i esmenta les
advertències del president de la Seat sobre el greu perill que representen aquest
procés i els temes de seguretat.
A continuació, troba que els vuit objectius que ha exposat la Sra. Bonet són molt
interessants, si bé lamenta que per manca de temps no els hagi pogut desenvolupar
exhaustivament. Per assolir aquests objectius, el seu grup reclama que la ciutat

responsabilitat, tal com pertoca a una ciutat com Barcelona. Assenyala que la ciutat
demana consens en molts aspectes, com ara en la imatge que es vol mostrar a

col·laboració del seu grup per assolir-los.

que hi ha a Barcelona i els ciutadans, com ara la Unió per al Mediterrani, tot i que

agències importants de la Unió Europea el futur de la qual serà qüestionat si no hi ha
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mateixos que expressen altres ciutats del món. Així, indica que el 55 % de la població

reptes que té la ciutat de Barcelona són compartits amb la resta de les ciutats del món.
Per aquesta raó, afegeix, caldria compartir experiències amb aquestes ciutats i explicar-
los les propostes que té Barcelona.

treballar de manera més coordinada amb altres nivells de l'Administració, nacionals i

limitades, però que la metròpoli sí que és comparable amb altres metròpolis del món
en dimensió i per la capacitat de fer polítiques transversals. En aquest sentit, esmenta
la zona de baixes emissions, mesura impensable si es limités a Barcelona però que
compartida amb altres municipis és una experiència de política transversal exportable,
i el Pla director urbanístic, que comprèn diverses administracions i també és un
exemple que es pot exportar. Tanmateix, indica que Barcelona, malgrat la marca i el
nom, que és una bona carta de presentació i obre portes a la resta del món, sense la

metropolitan

insisteix que ha trobat estrany que la Sra. Bonet no hagi esmentat aquesta qüestió.

estratègia i quin rol hi té la ciutat, perquè creu que és imprescindible que Barcelona no

sinó que també explori les possibilitats que ofereixen les legislacions estatal i nacional.

a la ciutat de Barcelona. Demana, doncs, a la Sra. Bonet que expliqui aquest aspecte.

globalitzat que ha de fer Barcelona, una ciutat que històricament ha estat oberta. El

treballar en aquesta qüestió.
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creu que el cost dels viatges dels regidors no haurien de ser objecte de debat perquè

les missions internacionals i la rebuda de delegacions estrangeres.

progrés econòmic de la ciutat i dels emprenedors i dels professionals, i el

que en aquest moment és incipient però que comença a tenir una força significativa.
Per tant, més enllà dels grans marcs conceptuals, el seu grup vol saber quins acords

col·lectius.

del consistori, però hi troba a faltar mesures reals aplicables que beneficiïn la ciutat.

internacionals, especialment quan aquesta regressió afecta persones que han estat
membres del consistori durant molt de temps.
Pel que fa als viatges dels regidors, recorda que durant el mandat anterior es va

important per transparència, per retiment de comptes i també per mostrar voluntat
de diàleg amb la resta de representants dels ciutadans. Apunta que en aquell moment
el regidor responsable va fer un gran discurs sobre la transparència i la responsabilitat,
però aquest acord no es va complir mai. Espera, doncs, que la nova regidora el faci
realitat.

situació actual de Barcelona. En aquest sentit, assenyala que la marca Barcelona havia
arribat a ser important, que la ciutat havia estat un referent de multiculturalitat i
cosmopolitisme, però considera que actualment ha perdut força pes i les notícies i
portades de mitjans internacionals actualment recullen una altra mena de qüestions,
com la inseguretat o la inestabilitat generada pel procés independentista, o per la
manca de neteja dels carrers. Així, doncs, comenta que la imatge internacional que

en el mapa del món. Argumenta que Barcelona ha de competir amb altres ciutats,
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defensar la candidatura de Barcelona.

esmenta altres oportunitats, com el Brexit, la capital de la Mediterrània o els Jocs

culturals i esportius, però insisteix que la Sra. Colau només ha qüestionat que se
celebrin a Barcelona, com va passar amb el Gran Premi de Fórmula 1. Remarca que

internacionals. Barcelona, doncs, ha de ser vista com una ciutat competitiva i que
vinguin de fora a conèixer la ciutat i com hi viuen els ciutadans.

Sra. Bonet sonen bé, però reclama que vagin acompanyades de fets per saber, en
primer lloc, què és Barcelona com a ciutat, per millorar la neteja i la seguretat, i a

El Sr. BOU agraeix les explicacions de la Sra. Bonet. Creu que ha quedat clar el

Grup del PP per enfortir aquesta campanya.
Tot seguit, apunta que hi ha molts reptes per abordar, com la inclusió social, la lluita
contra el canvi climàtic o el creixement econòmic sostenible. A tal fi, considera que

A continuació, ressalta la importància de la marca Barcelona, la repercussió
internacional i la posició que ocupa en el rànquing mundial de les ciutats turístiques
una ciutat multicultural, llar de molts ciutadans i de moltes nacionalitats. Adverteix,

les relacions internacionals.

recuperar la concòrdia a Barcelona. En aquest sentit, remarca que la imatge de la
ciutat és vital perquè la prioritat principal és vendre Barcelona, però per aconseguir-ho
cal que estigui lliure de conflictes, especialment polítics, i que hi hagi més seguretat.
Pensa que si aquests problemes es van resolent de mica en mica tothom podrà gaudir
de Barcelona molt més. Insisteix que la delinqüència, la inseguretat jurídica i la
inestabilitat política que recull la premsa internacional fan mal a la ciutat i, per tant,

social dels barcelonins. Apunta que si es creix econòmicament i són capaços de

ES DÓNA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar
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Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

Bielsa, per la seva vida dedicada a la lluita antifeixista, als valors de la igualtat i la
solidaritat i al manteniment de la memòria històrica.

i de resistència al feixisme, que va morir recentment. Es proposa atorgar-li la Medalla

faran els altres grups municipals.
En segon lloc, comenta que el Sr. Claudio López de Lamadrid va ser un dels editors que

El Sr. MARTÍ GALBIS anuncia el vot favorable del seu grup a ambdues propostes.

mandats.

una bona pràctica, atès que la voluntat del Govern és que les medalles al mèrit

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

Barcelona, a títol pòstum, al Sr. Claudio López de Lamadrid, per la seva tasca editorial,

nacionals i el risc de trobar i donar oportunitats a autors i autores novells i la seva
contribució decisiva a situar Barcelona com a capital editorial del món hispànic.

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



CCM 8/19 Presidencia 62/100

es detalla als annexos. MODIFICAR les taules retributives municipals, annex 4 de

l'expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal, al web
municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.

La Sra. BALLARÍN exposa que aquesta proposta consisteix en els canvis habituals en la

aquesta comissió. Assenyala que la proposta ha estat prèviament consensuada amb

retributiva dels sanitaris de Bombers per fer-la més comprensiva. Assenyala que

posa a la disposició dels grups per donar-los qualsevol informació addicional que
sol·licitin.

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

(20194517) APROVAR el reconeixement de crèdit, per un import de 4.727,52 euros

despesa derivada del contracte 16003874, que té per objecte els serveis de traducció i

El Sr. BATLLE intervé com a portaveu del Govern. Exposa que es proposa un
reconeixement de crèdit a una de les empreses que fa tasques de traducció a les
comissaries de la Guàrdia Urbana. Es posa a la disposició dels grups per donar-los tota
la informació que sol·licitin.

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

1.800,00 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades, en exercicis

Olympic Committee, amb CH106029126.AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER

0101-23010-92011, a favor de International Olympic Committee.
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quantitat que no es va poder abonar quan pertocava a causa de dificultats en la
tramitació de la documentació requerida al proveïdor, situació que es va poder

euros per quatre nits és un preu excessiu.

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del seu grup perquè, malgrat que aquest preu és

inclòs algun altre tipus de despeses.

La Sra. BALLARÍN respon que, per la informació de què disposa, la factura es correspon

informació.

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

10.840,31 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades en

de Carat España S.A., amb NIF A28343358. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
l'obligació de la despesa per un import de 10.840,31 euros, amb càrrec a pròrroga del

0101-22602-92522, a favor de Carat España S.A.

La Sra. BALLARÍN exposa que es proposa un reconeixement de crèdit per unes factures

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

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

(156/2019 DSAJ) APROVAR inicialment el Pla Local de Seguretat Viària 2019-2022 de
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anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

de comentar breument aquesta proposta amb tots els grups abans de presentar-la a la

El Sr. VILANOVA exposa que el Pla local de seguretat viària és una eina per assolir
objectius i fer-ne el seguiment. Comenta que el pla es basa en la visió zero, objectiu

greus amb seqüeles per a tota la vida, i té tres línies estratègiques: el canvi en els

crear una ciutat més segura per als ciutadans.

participat la Guàrdia Urbana i la Direcció de Serveis de Mobilitat. En primer lloc han fet

A continuació, explica que un dels eixos prioritaris del pla és la prevenció dels sinistres,
especialment els que afecten els col·lectius més vulnerables, que són ciclistes,
vianants, motoristes i els usuaris de vehicles de mobilitat personal. Així, aquest pla

conducta i els accidents mortals que pateixen.

estatal, el Pla estratègic de seguretat viària i el Pla català de seguretat viària.
Tot seguit, mostra algunes gràfiques. Apunta que a Barcelona es produeixen 25
accidents diaris amb víctimes de mitjana, i 22 morts i 238 greus anuals. Afegeix que

gent no és conscient de la tragèdia que suposen aquestes xifres. Com a professional ha
de donar números però subratlla que ho fa amb molt de respecte perquè darrere de

persones que varen sortir de casa i no hi varen tornar.
En comparació amb altres ciutats europees, assenyala que a Barcelona es produeix

índex.

gran de seixanta-cinc anys, circumstància per a la qual caldrà estar preparats. A més a
més, diu que el vianant ha de ser el paradigma de les ciutats.

disset morts en accidents de trànsit i menys de 167 ferits greus.
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95 mesures i 124 accions seguides per 27 indicadors. Totes aquestes mesures són

presentaran al·legacions a aquest pla. Com a regidor més jove del consistori vol
recordar que, si bé la majoria de les víctimes mortals en accidents de trànsit no són
joves, aquests accidents són una de les principals causes de mortalitat entre la
població juvenil.

en va explicar breument els eixos principals i els objectius als portaveus dels grups
municipals, i manifesta el vot favorable del seu grup. També indica que hi presentaran
al·legacions dins del termini que es fixi.

àmbit, no hi ha hagut una eina de planificació per executar els objectius plantejats i

També hi han trobat a faltar una anàlisi sobre els punts negres, presents a tota xarxa
viària, on es concentren una bona part dels sinistres. Voldria saber, doncs, quines

les voreres, zones pacificades i plataformes úniques, especialment quan les víctimes
són vianants, que han de ser la prioritat de la seguretat de la ciutat. Considera que

mobilitat personal.

el desenvolupament de les seves competències, ha de vetllar per la seguretat viària i

del pla. Així, presentaran les al·legacions que considerin oportunes per millorar-lo.

darrera de cada víctima mortal hi ha una tragèdia personal i familiar. També coincideix
que els vianants, els ciclistes i els motoristes són col·lectius molt vulnerables. Per tant,

més accions per corregir conductes de risc i millora de les actuacions assistencials, que

El Sr. BOU agraeix la presentació del pla. Exposa que la mobilitat a Barcelona ha de ser
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Quant al pla, en destaca les dades de mortaldat per 100.000 habitants i el fet que

de víctimes un 50 % respecte de 2010. Tanmateix, creu que podrien ser molt més

sobre aquesta qüestió, però el Grup del PP considera que la clau és en la

accidents i trobar fórmules perquè els usuaris coneguin la normativa vigent des del

Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta.

El Sr. VALLS exposa que aquest és un pla ambiciós, amb bones intencions, però creu

la presentació del pla.
Tot seguit, apunta que aquests tipus de plans solen ser massa genèrics i hi detecta un
problema important de traçabilitat dels indicadors. Per tant, entén que si volen ser

si els indicadors són avaluables i sostenibles en el temps. Planteja, doncs, la possibilitat

concrets, tal com permeten les noves tecnologies de la comunicació.

compta amb pocs efectius.

la ciutat, considera que cal un bon transport públic, que funcioni molt millor, per
treure de la circulació vehicles privats.
Quant als punts negres de sinistralitat, en destaca les zones escolars. En aquest sentit,

aquest àmbit.

entén que cal continuar treballant-hi, que cal aportar propostes mesurables, i per tant
anuncia el vot favorable del seu grup.

El Sr. BATLLE informa que aquest pla es discutirà en el si del Pacte per la Mobilitat i

que puguin fer-hi entre tots.

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

(2019/147) APROVAR inicialment el reglament de funcionament del Consell Municipal
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Municipal. APROVAR el canvi de denominació del Consell, de Consell Municipal de
Cooperació internacional per al desenvolupament a Consell Municipal de Cooperació
internacional.

El Sr. SERRA considera que és necessari aprovar un nou reglament de funcionament

obsolet, bàsicament perquè fa deu anys que es va elaborar, temps durant el qual la
concepció de la cooperació al desenvolupament ha evolucionat i hi ha una nova

assenyala que el nou instrument de participació ciutadana obliga els òrgans de
participació a adaptar-ne el funcionament.
Tot seguit, comenta que el Sr. David Llistar, director de Justícia Global, assisteix a la
sessió i podrà respondre a les preguntes concretes que li vulguin fer els grups
municipals.
A continuació, recorda que aquest reglament es va aprovar a la Comissió Permanent
celebrada el mes de gener de 2019 i al Ple del consell celebrat el mes de febrer de
2019, de manera que els grups municipals hi han pogut participar, sobretot durant el
darrer tram del mandat anterior. Pel que fa als canvis més rellevants, destaca la

Cooperació Internacional per al Desenvolupament i passa a ser el Consell Municipal de
Cooperació Internacional. Aquest reglament també inclou els acords que han de fer
possible la interacció entre els diferents actors de la ciutat, tant públics com privats,
que intervenen en la cooperació internacional.
Finalment, com a regidor de Participació considera que és molt important el fet que el
reglament inclogui nous criteris per definir la composició del consell, per assegurar la

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

(20194507) INICIAR l'expedient per a la contractació de subministrament, en la
modalitat d'arrendament, de 21 turismes híbrids sense distintius per a la Guàrdia

amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots, amb núm. de
contracte 19003860, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.339.470,00 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat d'1.107.000,00 euros, distribuït en els següents lots: - LOT
núm. 01, 12 turismes sense distintius transformació tipus 2, per un import de
784.080,00 euros IVA inclòs; - LOT núm. 02, 9 turismes sense distintius transformació
tipus 2b, per un import de 555.390,00 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 pressupost net 1.107.000,00
euros i import de l'IVA de 232.470,00 euros; i amb càrrec a les partides i als
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pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 18.513,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 26.136,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 111.078,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 156.816,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 111.078,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 156.816,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 111.078,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 156.816,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 111.078,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 156.816,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0401, un import (IVA inclòs) de 92.565,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401, un
import (IVA inclòs) de 130.680,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0401; subjecte a la condició suspensiva
d'existència de crèdit en els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.

El Sr. SIERRA anuncia el vot favorable del Grup de Cs. Aprofita aquesta ocasió, però,
per recordar que la Sra. alcaldessa té dos vehicles molt contaminants i li suggereix que
els canviï per vehicles híbrids.

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

conjuntament a petició de la regidora de Comerç, Mercats, Règim Interior i Hisenda.

(18003447L01-001 (0891/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la
LCSP, el contracte 18003447L01-001 que té per objecte el manteniment dels elements
de la via pública dels districtes de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 amb
mesures de contractació pública sostenible (LOT 1), adjudicat a l'empresa
Construcciones Y Servicios Faus, S., amb NIF A58869892, per un import màxim de
30.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte
per un import de 30.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 30.000,00
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària
D/22712/15341 0601; un import (IVA inclòs) de 30.000,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0601,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici.
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FIXAR en 1.239,67 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva per l'import indicat i 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.

La Sra. BALLARÍN exposa que ambdós expedients tracten sobre la modificació del
contracte de manteniment de la via pública, en aquest cas dels districtes de Ciutat
Vella i de les Corts, per al període 2019-2021. Es proposa la modificació dels lot 1 i 4

supera el límit del 20 % que estableix la llei.

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

(18003447L04-001 (0891/18)) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la
LCSP, el contracte 18003447L04-001 que té per objecte el manteniment dels elements
de la via pública dels districtes de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 amb
mesures de contractació pública sostenible (LOT 4), adjudicat a l'empresa M. I J. Gruas,
S.A., amb NIF A25031576, per un import màxim de 59.262,55 euros (IVA inclòs),
d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de
59.262,55 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 59.262,55 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0604; un
import (IVA inclòs) de 59.262,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0604. FIXAR en 2.448,87 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la
garantia definitiva per l'import indicat i 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.

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

Proposicionsc)
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V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/256) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció seguint el programa Barcelona Ciutat de Drets, que fixa com una

(OND), amb atenció presencial, telemàtica i telefònica. 2.- Que el Govern municipal

de violència institucional. Aquest protocol, que serà elaborat en estreta col·laboració

s'elaboraran informes de totes aquelles actuacions policials que comportin vulneració
de drets humans, ja siguin càrregues policials amb ciutadania agredida o detencions
irregulars per part dels cossos policials. b) l'OND oferirà assistència legal, social i
psicològica gratuïta a totes aquelles persones víctimes d'agressions policials. c)
s'escolliran els casos de violència policial més rellevants per tal que l'Ajuntament de

part dels cossos policials i avançar cap a un model de policia més democràtica. 3.- Que
el Govern municipal manifesti públicament el seu rebuig a les diverses actuacions

setmanes. 4.- Que el Govern municipal aprovi que l'Ajuntament de Barcelona es
personi com acusació popular en aquells casos de violència policial, sumant-se a les
denúncies que estan presentant diverses víctimes de casos de violència institucional.

Es presenta el següent text transaccionat:

(M1923/256) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció seguint el programa Barcelona Ciutat de Drets, que fixa com una

Discriminació (OND) amb atenció presencial, telemàtica i telefònica. 2. Que el Govern

actuacions policials que puguin comportar una vulneració dels drets humans, ja siguin
càrregues policials amb ciutadania agredida o detencions irregulars per part dels
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psicològica gratuïta a totes aquelles persones que manifestin haver estat víctimes

per raó de la seva situació personal, laboral o social, podent personar-se com a

males pràctiques per part dels cossos policials i avançar cap a un nou model policial. 3.

a Barcelona al llarg de les darreres setmanes. 4. Que el Govern municipal aprovi que

violència policial, a les denúncies que estan presentant diverses víctimes de casos de
violència institucional.

lliure dels drets i llibertats dels ciutadans, i un dels elements per valorar la qualitat de
la democràcia és el grau en què es poden exercir aquests drets i llibertats. Entre

social i cultural, i que els polítics tenen la responsabilitat de sortir dels despatxos i
escoltar i mirar què passa als carrers i a les places. Considera que el dret a manifestar-

poder establert. En aquest sentit, apunta que Barcelona és una ciutat plena de vitalitat

fets excepcionals, o no tant, que els marquen la vida.
Tot seguit, manifesta que els ciutadans de Barcelona són molt actius i els

que aquestes expressions al carrer els puguin agradar més o menys, expressions

mobilitzacions ciutadanes, considera que les institucions no es poden amagar, però

estàndards o als protocols que garanteixen aquests drets i llibertats. Tot i que no

de 2017, davant de la vulneració de drets flagrant per la brutalitat policial contra els

càrregues i es va personar com a acusació popular en el procediment judicial. Aquesta
acusació, afegeix, continua viva als tribunals. Així, doncs, manifesta que se sent

que Barcelona és i ha de ser un baluard de drets i llibertats.
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polítics i socials catalans, apunta que les protestes a Catalunya i a Barcelona han estat

irregulars i amb molts casos amb una clara vulneració dels drets humans. Entre

manifestants pacífics. També denuncia la presó preventiva en trenta-un casos de joves

judicial. Aquesta crítica, afegeix, és adreçada a tots els cossos policials.

Barcelona, tal com va fer dos anys enrere, hauria de situar-se al costat de la gent. Per
aquesta raó, el seu grup ha presentat aquesta proposició, el text de la qual llegeix tot
seguit.

El Sr. MARTÍ GALBIS considera que aquesta proposició és molt oportuna i totes les

Seguidament, comenta que el Grup de JxCat ha plantejat esmenes, algunes de les
quals hi han estat incorporades, per tal de millorar tècnicament alguns conceptes i

policia que està essent investigada per alguns casos concrets de presumpta mala praxi

que saben, no es produeix amb altres cossos policials estatals.

sota la direcció dels responsables màxims dels governs corresponents. Alhora, però,

democràticament es manifesten massivament i de manera pacífica pels carrers de
Barcelona i per la resta del territori com a resposta a unes sentències que considera
injustes, de gairebé cent anys de presó, contra persones honestes i honorables, entre

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.

El Sr. SIERRA suposa que si el conseller Buch segueix el debat deu estar molt sorprès de
sentir com membres del seu partit encoratgen determinats col·lectius radicals, com els

responsabilitats a aquest cos, situació que qualifica de forassenyada.
Tot seguit, afirma que no hi ha conculcació de drets ni de llibertats, ni cap mena de

dues vegades i no hi va veure ni periodistes amb casc ni pilotes de goma, i ningú no els
va intimidar amb una porra, perquè eren manifestacions pacífiques. A més a més,
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qui hagin pegat. Per tant, acusa els grups independentistes de dir el que els convé,

determinats, perquè Espanya és un estat democràtic i de dret. En tot cas, les
actuacions de qualsevol policia, tret de la Guàrdia Urbana, perquè era a les
comissaries, es fan amb criteris de proporcionalitat. Apunta que en aquests aldarulls hi

que han patit ferides molt greus.
A continuació, assenyala que no es pot consentir que aquests grups de manifestants

No-discriminació, que té altres funcions.

ser independentista o que tingui unes idees determinades, sinó perquè han llançat

comès delictes de desobediència.
Per tant, demana als grups independentistes que no barregin les coses i que siguin

Finalment, anuncia el vot contrari del Grup de Cs a la proposició.

El Sr. BOU considera que aquesta iniciativa és una infàmia i una vergonya, i acusa el

les mesures que es demanen en la proposició. Així, recorda que el Govern municipal ja
va manifestar que concediria una subvenció de 9.700 euros al centre Irídia perquè
presti assistència psicosocial i assessoria jurídica a tots els ferits o afectats per les
càrregues policials per estrès, ansietat o angoixa vinculada a la tensió produïda en el

misèria econòmica.

encoratjat els grups violents, ara demanin protecció de tot tipus per a aquells que han

ciutat. Afirma, doncs, que les víctimes no són aquells que llancen pedres o coarten
llibertats, sinó la resta de ciutadans que pateixen aquesta violència i no poden exercir
drets tan bàsics com desplaçar-se lliurement per la ciutat.

seguirà de prop totes aquestes despeses i subvencions, perquè són una manera de
malversar diner públic.

de dos-cents ferits, inclosos policies. Aquest és, doncs, el resultat del procés. En canvi,
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cap detingut ni cap contenidor cremat, que és com es manifesta el món
constitucionalista.

indica que la Sra. Alamany és una persona coneguda i representa el partit que en

quan es produeixin, com ell mateix sap perfectament, és la via judicial, a més de les
inspeccions que es fan dins dels diferents cossos policials. Apunta que no hi ha res que

que representa els ciutadans són les eleccions i els seus vots. Així, doncs, assenyala

critica que la Sra. Alamany no hagi dit absolutament res respecte a aquesta violència
que han patit els policies de tots els cossos. A més a més, recorda que des de la

Apunta que per als partits independentistes hauria estat més fàcil que només hagués
actuat la Policia Nacional, però el fet que tots els cossos policials hagin treballat
conjuntament els molesta molt. En aquest sentit, ha observat que al portaveu del Grup
de JxCat li ha costat defensar la declaració dels grups independentistes. En tot cas,

A continuació, diu que no sap si uns i altres són honestos, i recorda que el dia anterior
un dirigent socialista en parlava després de conèixer-se la condemna dels expresidents

fer la justícia. Per tant, afirma que les declaracions de la Sra. Alamany representen el

la justícia i els cossos de seguretat.
Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del Grup de Barcelona pel Canvi a la
proposició que presenta un partit que pot tenir a les seves mans el futur del país,
circumstància que considera perillosa. Demana a tots plegats, doncs, que hi
reflexionin, sobretot a Madrid.

El Sr. BATLLE intervé com a portaveu del Grup del PSC - Units per Avançar - Compromís
per Barcelona. Exposa que no pot donar suport a aquesta proposició per diverses
raons. En primer lloc, demana al grup proposant que deixi de dir que es posen al costat

que la immensa majoria de la gent ha estat la gran perjudicada de tot el que ha passat
a la ciutat durant les darreres setmanes. El Govern municipal també es posa al costat
de la policia, que protegeix la convivència ordenada a la ciutat.
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cap a un model de policia més democràtica, però el seu grup nega aquesta tesi. Opina

relat que els permet gestionar la seva situació política, però que en tot cas ell no
comparteix. Pregunta, doncs, si la Guàrdia Urbana no és democràtica. Recorda que el

local de seguretat i el Pla director de la policia van comptar amb els vots del grup

considera que és un escàndol que es qüestioni el caràcter democràtic dels Mossos

Generalitat, que ha intentat humiliar aquest cos, no li estranya res. Així, doncs, recorda
a la Sra. Alamany que la seva formació política és al Govern de la Generalitat i governa

al qual li demana que tingui aquesta honorabilitat quan fa algunes declaracions, com
les que ha fet les darreres hores.

servei de suport i assessorament a les víctimes de qualsevol tipus de discriminació a

que ofereix la Síndica de Greuges. Per tant, considera que ja hi ha instruments per
prendre les mesures que es proposen i demana que es permeti a aquests organismes
fer la seva feina.

aquells casos que el grup proposant anomena violència institucional perquè ja hi ha
instruments judicials i de control intern per abordar aquestes qüestions. Recorda que

els esvalotadors que cremaven contenidors i que varen causar molts desperfectes a la
ciutat.
En conclusió, afirma que el grup proposant necessita bastir un relat de repressió
policial que no existeix i, per tant, el seu grup votarà en contra de la proposició.

El Sr. SERRA exposa que el Grup de Barcelona en Comú es manté i es mantindrà ferm
donant suport a tots els ciutadans que han patit ferides en contextos de protestes.
Aquest, afegeix, no és solament un compromís retòric sinó que es basa en fets. Creu

Institucional, que és un servei que gestionen les entitats de la ciutat. Així, es va posar a

assessorament jurídic i suport psicològic. Adverteix, però, tant al Sr. Bou com al Sr.
Sierra, que han pogut contrastar de forma molt documentada que desenes dels ferits
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tenien una actitud absolutament pacífica i fins i tot alguns no eren manifestants, sinó
ciutadans que passaven per allà. Per tant, els demana que no prejutgin aquestes
actuacions i assegura que aquests fets quedaran aclarits ben aviat davant dels jutjats.

doncs, esperar a tenir una visió de conjunt i considera que en aquest moment seria
precipitat prendre cap decisió.
Seguidament, suggereix als grups independentistes, i especialment al grup proponent,
que si realment estan interessats en aquesta qüestió es reunissin amb el Govern i els

per la No-discriminació qui fa aquestes tasques, perquè no es tracta de situacions de
discriminació sinó de violència institucional, que són conceptes diferents.
Pel que fa a les esmenes, diu que no coneixien. Indica que hi ha hagut una confusió i
aclareix que no ha estat el Govern qui les ha transaccionades.

La Sra. ALAMANY diu que no explicarà el procés de la transacció perquè ha estat una

progressista perquè no vol que la seguretat només se la pugui pagar aquell que té
diners i, per tant, confia en la seguretat pública. Tanmateix, creu que és un pilar
fonamental de les democràcies avançades que quan hi ha irregularitats o abús policial
les institucions intervinguin i prenguin mesures, i aquest és el sentit de la proposició.

El Sr. SIERRA comenta que duu una polsera de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional,

espanyola i han patit atacs immerescuts. Considera que tots ells són iguals però
denuncia que no tenen els mateixos sous. Demana, doncs, justícia també en aquesta
qüestió.

un ajuntament, però creu que el Govern de la Generalitat també podria fer moltes
accions sobre aquest tema, i no li consta que el Govern de la Generalitat hagi donat
assessorament als ciutadans ferits en les manifestacions. Tampoc li consta que hagi
posat en marxa cap servei per oferir atenció psicològica a les persones que han patit
en aquestes manifestacions. A més a més, li consta que el pressupost de la Generalitat
per donar suport a les persones que pateixen violència institucional és de zero euros,

demanar presó amb fiança als manifestants però no per defensar el dret a la protesta.

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(M1923/284) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i

denegar qualsevol cessió futura de qualsevol equipament o edifici municipal a la Casa
Reial. - Instar la Ponència de Nomenclàtor els canvis de noms dels següents carrers per
aconseguir així una Barcelona lliure de noms borbònics: Passeig Joan de Borbó, Plaça
Maria Cristina, Avinguda Maria Cristina, Carrer Princesa, Carrer Ferran, Passatge
d'Isabel, Avinguda Borbó, Carrer Reina Amàlia, Passeig Isabel II, Carrer Alfons XII,
Carrer Reina Cristina, Avinguda Carles III, Jardins Reina Victòria i Moll Príncep

convocats per la Casa Reial ni convidar als membres de la Casa Reial a actes oficials

La Sra. ARTADI aprofita aquesta ocasió per donar suport al president Torra, que

A continuació, exposa que aquesta proposició és a favor de la llibertat, de la igualtat i
de la millora de la gestió dels recursos públics. El Grup de JxCat entén que hi hauria

especialment la família reial espanyola, que és incapaç de defensar els drets més
bàsics dels ciutadans, sobretot a Catalunya, i que ni tan sols fa la feina que justifica el

repressió contra el poble de Catalunya. A més a més, recorda que la família reial va
pressionar empreses perquè marxessin de Catalunya i, per tant, es posa al costat dels
poderosos en contra del dèbil, de manera que pren partit i per tant no representa
tothom. També comenta que quan Felip VI va venir a Catalunya a final de juny de 2019

solidaritat i desplaçar-se a aquella zona, sinó que es va tancar al MNAC. En conclusió,

Per aquestes raons, el seu grup vol fer una reafirmació de la voluntat republicana de la
ciutat de Barcelona, si pot ser amb iniciatives més àmplies. En aquest sentit, han

societat civil. En primer lloc, assenyala que, de la mateixa manera que es recullen
propostes que sorgeixen de gremis i associacions diverses, entén que quan Òmnium
Cultural, la principal entitat cultural del país, que té gairebé 180.000 socis, demana

En segon lloc, recorda que a la primera sessió de la Comissió de Presidència de 2015 el
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que aquest rei era present en un retrat amb una porra durant el discurs de Felip VI del

carrers de la ciutat necessiten noms plens de vida que representin els ciutadans, i no
pas noms grisos i caducs, amb els quals la majoria de ciutadans no se senten
representats.

Forn. Per tant, li demana que sigui conseqüent i no es limiti a fer discursos, sinó que es

aquesta institució té una posició de part i a favor de la repressió econòmica, financera i
dels drets i llibertats individuals a Catalunya.

propostes anteriors per llevar honors i homenatges als borbons dels carrers i places de
Barcelona i de tot el país. Assenyala que tenen un deure amb la memòria històrica
perquè aquells que no recorden el passat estan condemnats a repetir-lo, malgrat que
hi hagi alguns privilegiats que poden oblidar. El seu grup, doncs, no pot ni vol oblidar el

A continuació, manifesta que la monarquia és una institució hereva del franquisme,
il·legítima, que no va demanar perdó pel que representava el llegat franquista, i
remarca que no es va fer cap referèndum per decidir si es volia o no tenir aquest

Considera que amb aquesta actuació que volia escapçar el moviment sobiranista el rei

se sorprèn perquè hi hagi catalanistes, que varen lluitar per la conquesta de

orígens de la monarquia, aquesta institució té com a objectiu preservar la unitat

corrupció, ni avantposar els interessos dels ciutadans per davant dels interessos dels
bancs, ni defensar els qui menys tenen davant dels qui més espolien amb vestit i
corbata. A més a més, indica que en aquest moment no sap quant costa als ciutadans

el seu grup no vol per al segle XXI.
Finalment, reitera que la monarquia borbònica representa una rèmora del passat.
Quan sent conceptes com besamans o llinatges de sang, pensa més en els contes de
Disney que no pas en la realitat dels ciutadans del carrer. Per tant, apunta que
persones tan allunyades del dia a dia dels ciutadans no poden tenir legitimitat ni



CCM 8/19 Presidencia 79/100

autoritat. Així, doncs, volen un país modern propi del segle XXI, que tingui valors que
facin avançar la societat, que permetin construir un futur més just, més lliure i més
digne per a tothom. Considera que aquest anhel és contrari a allò que defensa la
monarquia borbònica, malgrat que el rei parli català.

El Sr. SIERRA recorda que en dues ocasions ha jurat obediència a la Constitució, a

propi i en nom del Grup de Cs.

si era JxCat o la CUP qui la presentava, perquè amb aquesta proposta JxCat ocupa

de Carles III a explicar als veïns que és la responsable del cost que els suposarà aquest
canvi de denominació, un caprici del seu grup perquè no els agraden els noms dels
borbons.
Tot seguit, comenta que durant el darrer mandat, en una audiència pública a les Corts,

hi havia fet anar cap veí, sinó que va ser una iniciativa pròpia dels veïns perquè no
volien que els canviessin els noms dels carrers, perquè és un trull de documentació.
Amb aquesta anècdota vol deixar clar que el que vol la gent és que les institucions es
preocupin dels seus problemes reals i no pas que els en causin més, que entén que és
el que fa aquesta proposició. A més a més, opina que és una simple excusa per tornar

Per acabar, reitera que li fa ganes de votar a favor de la proposició perquè la Sra.
Artadi vegi les cares no solament dels veïns de les Corts, sinó de molts altres indrets de

contrari del seu grup.

El Sr. BOU constata que les nacions europees més avançades i més democràtiques són

venir a Barcelona descobreix una gran frustració en el Grup de JxCat, frustració
produïda pel procés independentista. Considera que Barcelona i els barcelonins li
preocupen poc a aquest grup perquè hi ha coses molt més importants i molt més

que no pot entendre.

dels carrers de Barcelona. Apunta que molts dels noms que es volen eliminar són de
gent benefactora perquè molts edificis oficials, places, passejos i carrers els varen fer
els borbons. Així, apunta que Carles III venia de Nàpols, va tenir una gran rebuda a
Barcelona i va fer canviar el marc mental dels barcelonins. La reina Maria Cristina de

1888 a Barcelona i no pas a Madrid. El seu fill, el rei Alfons XIII va fer una altra
exposició internacional a Barcelona. El rei Joan de Borbó va abdicar en el seu fill, però
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la reina Isabel II representa la Barcelona actual. Va signar el reial decret que creava

construir el mercat de Santa Caterina i va fer la primera peixateria del Born.
Acusa, doncs, el grup proposant de ser desagraït. A més a més, remarca que aquests
noms de carrer que pretenen eliminar no els varen posar els reis mateixos, sinó els
barcelonins coetanis, que ara ja són morts i no poden defensar allò que volien. Per

El Sr. VALLS es pregunta quina és la deriva més perillosa del nacionalisme, la de JxCat o

nacionalista alhora. En tot cas, apunta que la deriva més important és el revisionisme
que pretén canviar noms i esborrar la memòria, perquè després dels noms es passa als

que porta corbata. Constata que aquests fets han passat en totes les societats
totalitàries i, per tant, aquesta posició és molt perillosa. Malgrat que es pugui
considerar que les expressions de la Sra. Alamany només són paraules, comenta que
es podrien enviar al president del Govern espanyol i advertir-li que aquest és el partit
que té el destí del país a les seves mans. Considera, doncs, que és una barbaritat

dos o tres segles, i que la monarquia és democràtica i constitucional, aprovada per una

doncs, una mica de decència.

els anys han passat i considera que aquesta proposició o bé és per riure o bé és greu.
Atès que pensa que és greu, manifesta que la resposta ha de ser contundent i es
mostra contrari a aquesta visió supremacista del nacionalisme, que porta a la divisió
de Barcelona i de Catalunya.

El Sr. BATLLE intervé en nom del Grup Socialista. Recorda els vint anys de
municipalisme compartit amb Convergència Democràtica de Catalunya i, amb gran
sorpresa, observa aquest canvi en el grup proposant. Adverteix, però, que aquesta

anuncia el vot contrari del seu grup.

El Sr. MARTÍ GRAU considera que és precisament el nacionalisme que esmentava el Sr.

ha moments que fa feredat. Assenyala que el Grup de Barcelona en Comú és un grup
republicà, com ho és ell mateix, però creu que defensar la república, un sistema
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efectes.

usos més ciutadans i oberts, quan tradicionalment havia servit com a residència per a

utilitzat repetidament quan venen a Barcelona, que ja tenen les garanties de seguretat

Quant al nomenclàtor de la ciutat, recorda que fins i tot es va canviar el nom del saló

més tranquil·la.

amb la proposta però que no hi voti a favor. Puntualitza que en cap moment ha

actes organitzats per la casa reial. El sopar del MWC, en canvi, no és organitzat pel rei
i, per tant, considera que el Govern de la Generalitat no cau en cap contradicció.
Pel que fa a la menció que el Sr. Sierra ha fet sobre els problemes reals de la gent,
indica que la defensa dels drets dels ciutadans també són problemes reals, perquè si
pensessin que no ho són entrarien en una deriva utilitària i els demanarien que es

juraments de fidelitat al rei, assenyala que la seva formació política fins aquest
moment ha reprovat la monarquia al Parlament, però sembla que el Tribunal
Constitucional ara ho vol impedir.

Finalment, apunta que canviar els noms dels carrers vol dir canviar reconeixements, i

mereix. En aquest sentit, constata que la majoria dels noms dels carrers són anteriors
a 1939 i, per tant, no són reconeixements que facin els ciutadans actualment. En tot
cas, el seu grup no té cap problema a consultar els ciutadans per decidir què volen fer.

La Sra. ALAMANY no creu en una democràcia on hi hagi poders intocables. Opina que
les institucions han de ser fiscalitzades i transparents. Per tant, li sorprèn aquest
blindatge a la monarquia i creu que aquells que la defensen ho haurien de replantejar.
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El Sr. VALLS replica al Sr. Martí Grau que es pot criticar el rei, però assenyala que a la

enrere. Així, doncs, creu que en aquesta qüestió no hi pot haver equidistància i que la
condemna ha de ser clara quan hi ha violència, especialment contra un regidor.

El Sr. MARTÍ GRAU se sorprèn per la desmemòria de la ponent. Puntualitza que durant

que se sent hereva. En aquest sentit, recorda que un titular de La Vanguardia de fa vuit

festa de la Fundació Príncep de Girona. Creu que no pot ser que en vuit anys hagin
canviat tant les coses.

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

REBUTJADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/268) La Comissió de Presidència Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció acorda que pel Govern municipal es procedeixi a reforçar amb membres de
la Guàrdia Urbana de Barcelona la seguretat de les entrades i sortides dels col·legis de
la nostra ciutat, fent especial atenció a la seguretat vial i protecció dels nostres
menors.

El Sr. SIERRA exposa que aquesta proposició té relació amb el Pla de seguretat i
demana que a les entrades i sortides dels col·legis de Barcelona es reforci la seguretat
viària i la protecció dels menors. Assenyala que en alguns casos els centres de treball

els nens no coneixen les normes de circulació. Indica que hi ha hagut mobilitzacions de
col·lectius de pares, entre les quals esmenta els de col·legis propers al districte 22@,
que demanen aquest reforç de la seguretat, i per aquesta raó el Grup de Cs presenta
aquesta proposició. Demana, doncs, el vot favorable de la resta de grups perquè es
pugui aprovar aquesta mesura.

La Sra. ALAMANY lamenta els fets que han donat lloc a aquesta iniciativa. Assenyala

vianants, afegeix, també són el col·lectiu més vulnerable pel que fa a la seguretat viària
i cal treballar per fer de Barcelona una ciutat per a les persones, una ciutat inclusiva
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tot. També reclama que es faci de Barcelona una ciutat més caminable, on tothom
sigui al mateix nivell i tingui sensibilitat social. Per assolir aquest objectiu, el Grup

millorar i ampliar les tanques protectores de la sortida, millorar la senyalística als

carrer té una limitació de velocitat de 40 km/h quan hauria de ser de 30 km/h. També

En definitiva, entén que la tasca de garantir la seguretat correspon a la Guàrdia

de la ciutat de Barcelona, però apunta que els agents cívics també podrien ajudar a fer

infrautilitzat, que no té carta de serveis ni objectius clars, però el seu grup continua
pensant que val la pena potenciar-lo.
Finalment, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició.

de JxCat a la proposició. Reprenent la intervenció que ha fet el Sr. Sierra en el debat
del punt anterior, manifesta que tenen ganes de votar-hi en contra perquè després
dels debats anteriors costa tornar a la senda de la concòrdia, del diàleg i dels acords
que els caracteritza, malgrat que alguns no ho vulguin reconèixer. Tanmateix, anuncia
el vot favorable del seu grup a la proposició.
A continuació, recorda que anteriorment han parlat del Pla local de seguretat viària i
per tant considera que és un bon moment per plantejar qüestions concretes en aquest
marc. Assenyala que anys enrere, quan la Guàrdia Urbana tenia una plantilla de més

escolars, actuació que pràcticament ha desaparegut, i per tant creuen que seria
convenient reprendre aquesta mesura en el futur. Sap que el Govern dirà que no té
recursos per aplicar-la en aquest moment de manera generalitzada, circumstància que
atribueix a la mala planificació dels recursos de la Guàrdia Urbana que va fer el Govern
de la ciutat durant el darrer mandat. En tot cas, apunta que és difícil negar-se a
incrementar la presència de la Guàrdia Urbana a les entrades i sortides de les escoles
perquè és una mesura que pot contribuir a assolir els objectius que anteriorment ha

homologables als que tenen les principals ciutats europees per reduir la sinistralitat,
especialment a les hores punta, que és un moment crític.

dir perquè hi creu profundament.
Tot seguit, comenta que el Pla local de seguretat ja contempla que la Guàrdia Urbana

la seguretat dels més febles, com els nens, li sembla positiu. Per tant, anuncia el vot
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favorable del Grup del PP a la proposició.

El Sr. VALLS afirma que li agrada el debat i considera que no hi ha debats de petit nivell
perquè Barcelona és una gran ciutat. En tot cas, li interessa defensar la democràcia i la
Constitució, i constata que el Regne Unit, Suècia, Noruega, Bèlgica o els Països Baixos
no són dictadures, sinó monarquies constitucionals, cadascuna amb una història
pròpia, com també la tenen França i Espanya. Per tant, assegura que es limita a
respectar aquesta història, però sempre amb la idea de la democràcia i el respecte a la
separació de poders, aspecte que han oblidat els grups independentistes els darrers
anys.
Pel que fa a la proposició, anuncia el vot favorable el Grup de Barcelona pel Canvi
perquè creu que va en el bon sentit.
Finalment, assegura que intervé sense pretendre tenir cap superioritat moral perquè
el somrís que llueixen la Sra. Artadi i altres regidors solament demostra el seu fracàs.

si no tingués una mica de generositat, tal com el varen acusar al darrer Plenari, el
regidor de Barcelona en Comú no seria al Govern.

El Sr. BATLLE intervé com a portaveu dels grups del Govern. Anuncia el vot favorable a
la proposició. Assenyala que la seguretat viària, especialment als entorns escolars, és

delictiva, on realment la gent pren mal és a la via pública. Recorda que acaben

moviment de cotxes que afecta la seguretat dels infants. Entén que les demandes de

a reduir-la i a complir la normativa, com ara per impedir que circulin motos per les

comenta que sovint els pares mateixos aparquen en doble fila a la porta de les escoles,
una actitud que provoca inseguretat. Finalment, també reclamen que es faci una
campanya de sensibilització sobre la circulació de vehicles al voltant de les escoles,

aquestes demandes són coherents amb el marc que estableix el Pla de seguretat
viària, el qual per exemple preveu aplicar el límit de velocitat de 30 km/h a tots els

comunitats educatives, com els bus a peu i la participació de cooperants viaris, un

del districte de Sant Martí es preveu desenvolupar aquests programes de seguretat.
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El Sr. SIERRA comenta que aquest mateix dia se celebra el Dia mundial del nen i, tenint
en compte que ell mateix té dos fills i que aquesta proposició es fa pensant en ells,
agraeix els vots favorables de tots els grups menys un, que incomprensiblement hi ha

llegeixin les propostes i no es fixin tant en qui les presenta, que és el que se sol fer a

El Sr. MARTÍ GALBIS replica al Sr. Valls, que els ha acusat de ser uns fracassats, que
respecta la seva opinió perquè totes les opinions són respectables. Constata, però, que
ell va fracassar a França i ara ve a Barcelona a donar lliçons i acusar de fracassats els

Generalitat i des del Parlament de Catalunya. Demana, doncs, que aquesta apreciació
consti en acta.

El Sr. VALLS puntualitza que parla com a regidor de Barcelona. Reconeix que tothom
pot jutjar la seva carrera política, però qüestiona que un expresident de districte de

rebut, de lliçons. En tot cas, insisteix que el separatisme ha fracassat.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

(M1923/273) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció, acorda instar el Govern Municipal el desallotjament immediat de
l'acampada de la Plaça Universitat i la restitució immediata de l'ordre públic a la ciutat,
així com evitar que es tornin a produir noves acampades en compliment de les
ordenances vigents.

El Sr. BOU dona les gràcies al Sr. Batlle perquè sempre és molt cordial i, a més a més,

Urbana la nit anterior, que va desallotjar els acampats a la plaça de la Universitat.

pogut acostar a algun lloc perquè, després del capteniment que ha tingut en aquesta
qüestió, no li havia semblat prudent de fer-ho. Tanmateix, rebia informacions de

considera que aquesta situació ha estat una gran anomalia. Mirant al futur, però,

A continuació, diu que és conscient que les persones que varen ocupar la plaça de la
Universitat volien protestar legítimament contra una sentència del Tribunal Suprem,
però ho varen fer acampant en una plaça pública sense permís i sense cap tipus de
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control. Creu que això no es pot permetre a Barcelona, com a ciutat moderna,
catalana, espanyola i europea.

pares benestants pagaven les sancions per les destrosses que provocaven els seus fills.
Al capdavall, indica que els diners no els sobren a ningú i creu que aquesta mesura

com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en

6.2 diu expressament que ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els

que a última hora es varen establir alguns criteris polítics i no sap qui hi havia
exactament. Creu que aquestes persones haurien de ser sancionades.
Per acabar, recorda que quan la Plataforma Barcelona per la Selecció, una associació
transversal políticament, es va concentrar a la plaça de Catalunya per seguir un partit
de la selecció espanyola, el Govern municipal li va imposar una sanció de 3.300 euros,
tot i que no es va tallar el trànsit ni varen embrutir res. Aquesta actuació la va trobar

molt important perquè el jovent es formi bé i no sap exactament per què els varen
sancionar. Comenta que ell mateix hi va intervenir per col·locar la pantalla i mirar que
les coses es fessin ben fetes. Reclama, doncs, que això no torni a passar i demana al Sr.

produir aquestes situacions.

igualment a votació.

El Sr. ZAÑARTU mostra preocupació pel fet que en aquesta comissió contínuament es

però tallar un carrer és un acte polític. De la mateixa manera, considera que plantar
una tenda en un espai públic o que uns amics hi facin una acampada és un acte
punible, però fer una acampada política és un acte polític. Es nega, doncs, a reduir el

Seguidament, entén que el Sr. Bou és una persona liberal i que defensa que es voti
cada quatre anys i que els drets col·lectius són la suma dels drets individuals, però vol

activa i involucrada en el bé comú. Així, doncs, no condemna les acampades que hi ha
hagut els darrers anys, com la del 15-M o les que es varen fer per reivindicar que es
destini el 0,7 % del pressupost a cooperació. Per tant, assegura que ni ERC ni les seves
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joventuts, a les quals representa, no permetran la criminalització general que alguns
partits i mitjans estan fent dels joves de la ciutat i continuaran compromesos en la
defensa dels drets socials, civils i polítics, i no callaran davant la vulneració de drets
fonamentals.
Finalment, indica que intentar resoldre certs problemes polítics exclusivament
mitjançant la força fa créixer aquests problemes. Així, recorda que quan es va intentar

intel·ligència.

La Sra. ARTADI reprèn el debat del punt anterior, que no ha pogut concloure per
manca de temps. Entén que el Sr. Valls els voldria deprimits i rendits, però replica que
alguns tenen bon caràcter i no es rendiran. Així, doncs, si vol continuar parlant de

desmenteix. En tot cas, admet que el portaveu del Grup de Barcelona pel Canvi pot
anar repetint allò que cregui oportú.

no és la primera que ha viscut la ciutat i probablement no serà la darrera. Poden parlar
dels problemes que aquestes accions ocasionen als veïns, a la mobilitat i al comerç,
però espera que no sigui la darrera perquè això voldria dir que no hi ha una societat

Insisteix que aquestes mobilitzacions són una manera de formular exigències quan les
eleccions o la pressió mediàtica no són suficients i quan els ciutadans opinen que les
seves demandes no es canalitzen de manera adequada. En tot cas, manifesta que

manifestació i del dret de protesta. Per aquesta raó, anuncia el vot contrari del Grup
de JxCat a la proposició.
Dit això, de la mateixa manera que el Sr. Batlle apel·lava al seu grup, pregunta si els

les administracions destinessin un 0,7 % dels pressupostos a ajuda al

un futur sense precarietat i defensa el planeta. Pregunta, doncs, si el Sr. Batlle opina
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la plaça de la Universitat.
A continuació, comenta que durant la campanya electoral el seu grup va demanar

perquè els partits polítics podien demanar aquest espai a la Junta Electoral i al

mobilitat de Barcelona amb dues porteries de futbol, amb la connivència i la

Govern ha menyspreat el comerç de la ciutat permetent aquesta acampada. També

mateixa.
Per acabar, saluda els seus companys de la Guàrdia Urbana, de la USP 11 i 12, als quals

El Sr. VALLS anuncia que per guanyar temps retira la proposició que ha presentat el

de la plaça de la Universitat ja no té gaire sentit.
Per acabar, anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona pel Canvi a aquesta
proposició. Tanmateix, pregunta què farà el Govern si es produeix una nova ocupació,
tenint en compte les afectacions que pateixen els veïns i els comerços.

proposició perquè en aquest moment creu que el debat perd sentit.
A continuació, entén que el Sr. Sierra ha fet unes interpretacions abusives de les
funcions que té la Guàrdia Urbana i, a més a més, ha fet una intervenció que no té res
a veure amb el contingut de la proposta perquè, entre altres qüestions, enlloc no es

no és responsabilitat de la policia local, sinó que els responsables són la Policia

Civil. Tot i així, la Guàrdia Urbana sí que pot exercir funcions de suport. Així, quan les
actuacions de la policia local requereixen un suport per blindar aquesta actuació

en el cas del desallotjament de la plaça de la Universitat. En aquest cas, assenyala que

manera correcta, amb autoritat i proporcionalitat, que són els principis bàsics de

del consistori tenen distribuïdes les responsabilitats. Així, doncs, assumeix
personalment aquesta decisió i les que prendrà en el futur, mentre continuï essent el

Seguidament, comenta que hi ha altres espais de la ciutat que en aquest moment

reclama que els ocupants els alliberin. Assenyala que estan en contacte amb el Cos de
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especialitzades en processos de mediació per evitar mals majors.

aquest sentit, apunta que la situació a la plaça de la Universitat era insostenible.

El Sr. MARTÍ GRAU constata que aquesta proposició té poc sentit després del

conflicte i entén que la ciutat és conflicte per naturalesa. Altrament, seria una
urbanització molt avorrida. A més a més, indica que la democràcia té molts pilars que

puntualitza que hi ha altres poders i sobretot hi ha drets, i el dret de protesta és un

ciutat. Per tant, considera que Barcelona, que té una tradició de protesta als carrers,
ha de permetre i ha de respectar amb totes les conseqüències el dret a la protesta dels
seus ciutadans.
A continuació, anuncia el vot contrari del Grup de Barcelona en Comú perquè la

totes les possibilitats de mediació, que hi havia hagut conflictes molt importants entre

Per tant, el Govern va considerar convenient posar fi a aquesta ocupació amb
proporcionalitat i amb responsabilitat, tal com pertoca.
En definitiva, celebra que es produeixin aquests debats perquè creu que són útils, però

capacitat de diàleg, el debat i trobar espais de consens també són pilars bàsics de la
democràcia. En tot cas, no pensa criticar la trajectòria política de ningú perquè

en les solucions i trobar maneres per sortir del conflicte polític en què es troba

de tots els grups que intentin evitar els maximalismes que només expressen el pitjor
del nacionalisme. En aquest sentit, entén que el nacionalisme afecta totes les nacions i
que tothom hi pot caure, de manera que a vegades es veuen els defectes dels altres i
no els propis.

El Sr. BOU exposa que la democràcia no consisteix a fer tot allò que es vulgui, sinó en

de manera que hi ha una determinada manera de fer les coses. Per tant, assegura que

concentracions, tot i que es produeixen manifestacions de vint o trenta persones a

a Barcelona perquè, a més a més, era indefinida. Pregunta què passaria si per comptes
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ciutat perquè no hi podrien entrar vehicles amb aliments o amb recanvis.
Finalment, apunta que les acampades que han esmentat altres portaveus es feien en
passejos o voreres i no es tallava el trànsit ni es va bloquejar Barcelona, com sí que ha
passat en aquest cas.

El Sr. ZAÑARTU replica al Sr. Bou que les acampades o les mobilitzacions polítiques no
són vergonyoses. Suposa que en les mobilitzacions que es produeixen a Hong Kong o a
Xile el portaveu del Grup del PP hi deu veure caos, conflicte i horror, però ell també hi
veu ciutadans preocupats pel que està passant al seu país i que es mobilitzen.
Per acabar la seva intervenció en aquesta sessió, fa la reflexió que en les
manifestacions que acaben en aldarulls solen pagar justos per pecadors, a les dues
bandes. Per tant, el que haurien de fer és assegurar-se que aquells que fan la seva

provoquen incidents.

Tribunal Suprem, en què es criminalitza el dret a protesta i la dissidència política.

explicava la vulneració de drets fonamentals com el de protesta.

El Sr. SIERRA replica al Sr. Batlle que el que ha de fer és respondre les preguntes que li

Finalment, anuncia que al pròxim Plenari el seu grup presentarà una altra iniciativa,
atès que la que tenien previst presentar ja no té sentit després del desallotjament de
la plaça de la Universitat.

El Sr. VALLS comenta que el seu grup havia presentat una proposició en el mateix
sentit que la que debaten en aquests moments, i que ha retirat, perquè són conscients
de com aquesta acampada ha perjudicat la ciutat de Barcelona. Puntualitza que ningú

responsabilitat, especialment aquells que governen. Reconeix que és difícil ser

contradiccions.
Finalment, replica al Sr. Martí Grau que no ha de confondre les conviccions, en un
debat molt complicat com sap tothom, i el nacionalisme. Apunta que el nacionalisme

intervingut des del principi. Per tant, quan es torni a produir una situació semblant
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Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi, desfavorable de
Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i Abstenció de Partit
dels Socialistes de Catalunya.

REBUTJADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

(M1923/279) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i

les ocupacions i posar fi a les que es mantenen i fer complir les ordenances municipals
a tothom.

RETIRADA

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/257) Dotar les places del Pou de la Figuera i de Folch i Torres d'un pla específic
que inclogui mesures de reforç policial, agents cívics, educadors de carrer i una
definició urbanística i d'usos a l'espai públic que contingui aspectes, comunitaris i

transversal.

La Sra. ALAMANY exposa que la remodelació de la plaça de Folch i Torres, que va

la Figuera, indica que els veïns es queixen de problemes de seguretat, tal com varen
poder constatar en la reunió del Consell de Districte de Ciutat Vella del proppassat 5

Atès, doncs, que es tracta de dos espais molt grans i infrautilitzats, i que ambdós

text del qual llegeix a continuació.

El Sr. BATLLE comenta que tant ell com el regidor del districte han assistit als consells

implementant. Accepta, doncs, el prec amb caràcter general però matisa que les

organismes de participació de districte.

ACCEPTAT
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(M1923/288) Que el Govern Municipal iniciï un replantejament de format i ubicació

El Sr. MARTÍ GALBIS exposa que durant les festes de la Mercè en alguns concerts
nocturns es varen produir situacions de perill a causa de la gran concurrència de
ciutadans. En destaca dificultats en els accessos, manca de control en la venda

El Sr. BATLLE respon en nom del Govern. Assegura que comparteix aquesta

detectat alguns punts crítics en els grans esdeveniments que es fan a la ciutat, entre

es va presentar una mesura de govern en aquest sentit al districte de Sarrià - Sant
Gervasi.
A continuació, comenta que sempre es fa una revisió prèvia dels grans esdeveniments

hi vigilants de seguretat, dispositius sanitaris o mitjans de protecció contra incendis,

que hi envien un vehicle, moltes vegades un per persona, i això genera embussos

per tant considera imprescindible que el Govern municipal, amb la col·laboració

grup en farà un seguiment passades les festes de Nadal i Reis.
 
ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/265) Que el Govern municipal doti a la Guàrdia Urbana de Barcelona dels
programes i mitjans per un càlcul més precís dels assistents a les manifestacions que
es realitzen a Barcelona.

El Sr. SIERRA exposa que en diverses manifestacions que ocupen la mateixa superfície
de via pública la Guàrdia Urbana compta 350.000 manifestants en un cas i 80.000 en
un altre, situació que considera inacceptable. Indica que hi ha instruments per fer un
càlcul real de manifestants, de manera que els agents de la Guàrdia Urbana desplegats
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oferir dades objectives.

amb altres manifestacions. Informa que la Guàrdia Urbana utilitza una metodologia

Seguretat, i anteriorment com a director general de la Policia, mai no ha qüestionat les
dades que es donen. Considera que aquesta metodologia pot agradar més o menys,
però assegura que sempre és la mateixa, per a totes les manifestacions, siguin del

ho desitja.
Tot seguit, comenta irònicament que el Sr. Puigdemont també va qüestionar aquestes

posaran a comptar manifestants. Assegura, doncs, que mai no han manipulat cap dada

credibilitat a les xifres que ofereix la Guàrdia Urbana.

 
NO ACCEPTAT

(M1923/267) Que mitjançant una bonificació o subvenció a les famílies afectades per
l'esfondrament al cementiri de Montjuïc, no se'ls augmenti la tarifa del dret de
conservació de les sepultures.

El Sr. SIERRA llegeix el text del prec.

La Sra. BALLARÍN comença la intervenció expressant la solidaritat del Govern amb les
famílies afectades. És conscient que amb aquells fets varen viure una situació

Seguidament, assegura que des del Consell de Cementiris de Barcelona, amb un
consens molt ampli de tots els grups polítics, ha treballat per compensar els afectats

actualment prestació pública no tributària sobre els drets de conservació. A més a

quantitat de 487.000 euros, i hi ha una provisió de més de 200.000 euros per poder
pagar possibles indemnitzacions. Tanmateix, considera que és de sentit comú que, un
cop rebudes aquestes indemnitzacions i es torni a la normalitat, els titulars tornin a

Per aquestes raons, indica que el Govern no bonificarà aquests drets de conservació.
Remarca que aquesta mesura és necessària per aplicar un pla director que ha estat
àmpliament consensuat, per prevenir que es tornin a produir situacions tan
desgraciades com aquesta.
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El Sr. SIERRA replica que aquesta situació desgraciada ha estat conseqüència de la

La Sra. BALLARÍN insisteix que mentre aquesta situació no estigui resolta els titulars no
hauran de pagar aquesta taxa, però que ho hauran de fer quan es torni a la normalitat.
En tot cas, no entén el raonament del Sr. Sierra, perquè reitera que precisament les
taxes o prestacions patrimonials públiques no tributàries serveixen per fer un pla
director que previngui situacions com aquesta.
 
NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

(M1923/277) Instar el Govern municipal a rectificar d'immediat els cartells oficials
vigents amb la incorporació del castellà conjuntament amb el català, en compliment
de la normativa vinculada a les llengües oficials.

Catalunya. En aquest sentit, denuncia que a la Barceloneta i a Ciutat Vella, es poden
veure cartells en català, àrab, urdú o tagal, però no pas en castellà, fet que troba del

que es va interposar un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
que alguns articles varen ser modificats, precisament els dos que ha esmentat no
varen ser esmenats. Puntualitza que aquests articles no exclouen que es pugui retolar
en altres llengües quan es consideri convenient.

El Sr. BOU constata que per al Govern municipal són més importants el bengalí, el



CCM 8/19 Presidencia 95/100

de creure, però considera que no hi ha cap raó moral per bandejar el castellà de la
retolació de Barcelona.

El Sr. MARTÍ GRAU espera que, si el Sr. Bou considera que la norma moral ha de
prevaldre sobre el dret, apliqui aquest mateix criteri en altres qüestions, com les que
han debatut al llarg de la sessió. En tot cas, recorda que la preeminència de la llengua

cap llengua no ha de ser un element de divisió.

continuaran defensant que el català és la llengua pròpia de Catalunya. 
 
NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

(M1923/278) Que el Govern municipal s'abstingui de plantejar o convocar cap consulta
ciutadana emparada en el Reglament de Participació anul·lat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya mentre no recaigui sentència del Tribunal Suprem per tal d'evitar
generar més inseguretat jurídica i futures condemnes i perjudicis econòmics a

Catalunya va declarar la nul·litat del Reglament de participació ciutadana de la ciutat

Barcelona a pagar les costes judicials. Aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia
es fonamenta en el fet que no es va respectar el procediment de participació en

un acord previ del Plenari del Consell Municipal pres per majoria absoluta i

Tribunal Superior de Justícia, el Govern municipal ha decidit interposar un recurs de

consulta emparada en aquest reglament mentre no hi hagi una sentència ferma del
Tribunal Suprem per tal de no generar més inseguretat jurídica ni altres condemnes i

El Sr. SERRA comenta que després de conèixer aquesta sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya varen parlar amb els representants de tots els grups
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municipals, la Sra. Parera inclosa, i els varen lliurar una nota jurídica que explicava el

Govern municipal no pot qüestionar la feina que fan els Serveis Jurídics i, per tant,
varen decidir interposar un recurs de cassació. A més a més, recorda que aquest
reglament es va aprovar al Plenari amb una majoria de 41 vots a favor i 1 en contra.
En conclusió, posa en dubte que el Sr. Valls hagi llegit el reglament i la sentència,
perquè aquesta declara nul el Reglament de participació perquè no es va posar a
exposició pública i, segons la sentència, hi va haver canvis substancials. Tanmateix,

El Sr. VALLS apunta que aquest és un debat jurídic i tècnic, i constata que a vegades el

hagi una resolució ferma del Tribunal Suprem vagi molt alerta a no cometre cap
vulneració de la llei.

El Sr. SERRA insisteix que el reglament ha estat declarat nul en la seva totalitat perquè

modificacions substancials, però assegura que aquestes modificacions consisteixen
simplement en errors ortogràfics o tipogràfics i altres qüestions menors. Indica que els

En tot cas, no accepta el prec i comenta que els Serveis Jurídics en aquest moment
estan estudiant la sentència. Quan es presenti el recurs de cassació, es compromet a
donar les explicacions oportunes als grups municipals.

 
NO ACCEPTAT

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/258) Quina és la situació dels dofins de Barcelona pel que fa a la seva salut i

altra ubicació?

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(M1923/263) Quin serà el capteniment del govern municipal en aquest mandat en
relació a la presentació i aprovació de declaracions institucionals de contingut polític?

La Sra. ARTADI reconeix que aquesta pregunta és preventiva, però la justifica perquè

lloc, assenyala que el mes de juny el Tribunal Suprem va emetre una sentència que
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modificava la jurisprudència anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Aquesta sentència, afegeix, fa una interpretació molt restrictiva sobre els debats que
es poden fer als ajuntaments, especialment pel que fa al contingut de les declaracions

un Plenari, però finalment no es va fer, no sap per quins motius.
En segon lloc, mostra preocupació pel que anomena intromissió del Tribunal
Constitucional, que ha advertit el Parlament de Catalunya sobre quins temes pot
debatre i sobre quins no.

Pregunta, doncs, si el Govern mantindrà aquest criteri.

El Sr. MARTÍ GRAU assegura que el Govern municipal mai no ha tingut la vocació de
limitar els debats polítics, tant a les comissions com al plenari, i espera que aquesta
situació es mantingui durant molts anys perquè poder parlar de tot és un signe de
maduresa democràtica. Remarca que Barcelona és una ciutat important i, per tant,

bena abans de la ferida.

La Sra. ARTADI replica que aquesta pregunta no posa la bena abans de la ferida perquè
al Govern municipal de vegades li preocupa que els debats puguin ser prou serens, de
manera que considera positiu que el Sr. Martí Grau hagi manifestat la voluntat de no
limitar els debats. Celebra aquesta resposta i espera que es pugui complir.

situació difícil que travessa Catalunya, perquè suposa que la Sra. Artadi es referia a
això, en tant que Barcelona és la capital del país. Tanmateix, considera que els debats

Barcelona en un petit parlament. En qualsevol cas, constata que el to dels debats a

polítics plantegin aquests debats en els òrgans de govern i de participació, però
sempre amb aquest esperit constructiu, perquè altrament no contribuiran gens a
trobar solucions al conflicte actual.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

(M1923/276) Quins són els motius pels quals el Govern Municipal ha permès els talls

sancionadors ha incoat la Guàrdia Urbana per l'ocupació diària de la via pública?
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del passeig de Fabra i Puig i tallen la circulació en una de les vies més transitades de la

feines solen arribar a les cent persones. Entén que el Govern municipal ha de prendre
alguna mesura perquè aquesta situació és injusta. Puntualitza que no pretén restringir
el dret de manifestació de ningú, però es mostra en desacord amb aquest
procediment i suggereix que la Guàrdia Urbana els acompanyi o bé que es manifestin a
les voreres, ja que són tan pocs. Finalment, assegura que hi ha molts barcelonins

punt anterior quines funcions té la Guàrdia Urbana. Tanmateix, indica que es tracta de
manifestacions no comunicades i que generen molts inconvenients, de manera que la

consta que han fet diverses identificacions. En tot cas, espera que en un termini breu
de temps aquesta situació es pugui resoldre.

especialment del barri de la Prosperitat.

ES DÓNA PER TRACTADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció del mes de setembre de 2019, amb el contingut següent: La Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda que en la
propera Comissió de Presidència el Govern Municipal ens presenti un informe que
inclogui els següents punts: - Quines promocions de la Guàrdia Urbana es duran a

mandat, tant territorialment com en unitats operatives. - Quina viabilitat tindria la

Barcelona.

va aprovar per unanimitat la proposició a què fa referència aquest prec. Assenyala
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doncs, com està aquesta qüestió.

quin impacte hi tindrà el decret de prejubilació. Tanmateix, tal com ja havia advertit,
en aquest moment només poden fer estimacions, tant pel que fa a les negociacions

sigui possible.

habitants, tal com va aprovar el Parlament de Catalunya. Pel que fa al futur, informa

pràctiques el mes de juny de 2020. A més a més, informa que entre desembre de 2019
i gener de 2020, un cop aprovat el pressupost, es publicarà una oferta pública.

tràmits burocràtics que duren sis mesos. Quant a la destinació dels nous agents,
informa que es valora en funció de les circumstàncies i les necessitats de la ciutat en
cada moment. Així, doncs, apunta que no es pot anticipar amb exactitud la futura

111, el 2022 110 i el 2023 87. Atès que la voluntat del Govern és aconseguir un
increment absolut de la plantilla, treballaran perquè en cap cas el nombre de places
convocades sigui inferior al nombre de jubilacions. La previsió és que el 31 de

tres anys i mig.
Per acabar, comenta que des del punt de vista operatiu no té sentit desplegar les
unitats nocturnes de la Guàrdia Urbana a tots els districtes de la ciutat, perquè es

en el qual es podran plantejar fer una altra distribució de la Guàrdia Urbana als
districtes.

Demana que es lliuri per escrit als grups municipals per poder-ne fer un seguiment
acurat.

 
ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

acceptat a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció del mes de setembre de 2019, amb el contingut següent: (M1923/68) Que el
Govern municipal procedeixi a l'inici del procés d'elaboració d'un nou reglament de
medalles i honors de la ciutat.
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procediment amb uns terminis establerts, i considera que tots els grups municipals
haurien de parlar sobre aquest nou reglament. Malgrat que el Govern municipal ha
manifestat que està treballant en aquesta qüestió, assenyala que al voltant del mes de

treballar en allò que es demana en el prec. En aquest cas, apunta que solament fa dos

Govern no sigui una qüestió tan prioritària com per al grup proposant. Així, doncs,

a títol pòstum, els procediments de revocació, la creació de noves distincions per a
entitats centenàries i la revisió del nombre de medalles concedides. Preveu que el mes

grups municipals per iniciar el debat i procedir a les modificacions que en resultin.

explicacions que acaba de donar el Sr. Martí Grau.
 
ES DÓNA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.24 h.

Signat electrònicament per
:CPISR-1 C Anna Martori
Salichs
Data :2019.12.09 10:07:21 CET
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona


