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

Sessió de 17 de juny de 2020

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la ciutat de Barcelona, el 17 de juny de 2020, s’hi reuneix la COMISSIÓ
DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ en
sessió ordinària, 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, Jordi Coronas i Martorell, Gemma Sendra i Planas,
Max Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, 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 són presents les Imes. Sres. Eva Baró Ramos i Maria Luz Guilarte Sánchez.

Excusen la seva absència els Ims. Srs. Eloi Badia Casas i Jordi Rabassa Massons, i la
Ima. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article
46.3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  segons
redacció  donada  pel  Reial  Decret  llei  11/2020,  de  31  de  març,  pel  qual  s’adopten
mesures  urgents  complementàries  en  l’àmbit  social  i  econòmic  per  fer  front  a  la
COVID-19.

La  Secretària  delegada  constata  l’efectiva  connexió  per  via  telemàtica  de  tots  els
assistents a la sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la
referida sala virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

S’obre la sessió a les 10.00 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es  dona  per  llegida  l’acta  de  la  sessió  anterior,  sessió  ordinària  celebrada  el  20  de
maig  de  2020,  l’esborrany  de  la  qual  ha  estat  tramès  a  tots  els  membres  de  la
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:
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1. – (0010/19) De la gerent municipal,  de 5 de juny de 2020, que ratifica l’aixecament de
la suspensió del Lot 1 del contracte relatiu al servei de reproducció digital a demanda
dels usuaris de l’AMCB.

2. – (0010/19) De la gerent municipal,  de 5 de juny de 2020, que ratifica l’aixecament de
la suspensió del Lot 2 del contracte relatiu al servei de reproducció en suport paper
i/o digital a demanda dels usuaris dels AMD.

3. – (0029/20) Del gerent de Recursos, de 4 de juny de 2020, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al subministrament de
vestuari laboral del personal subaltern adscrit al Servei de Correu, Consergeria i Parc
Mòbil, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 15.984,71 euros (IVA inclòs).

4. – (20204160)  De  la  gerent  de  l’Àrea  de  Seguretat  i  Prevenció,  de  12  de  maig  de  2020,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte
relatiu al subministrament i posterior correcció, automàtica o mecànica, dels tests de
valoració de les condicions psicològiques per a l’ús de l’arma de foc pels membres de
la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2020-2021, i per un import de
38.860,24 euros (IVA inclòs)

5. – (20199101) De la gerent del Districte de Sants-Montjuïc, de 13 de maig de 2020, que
estableix  la  suspensió  del  contracte  relatiu  al  Control  d’accés,  repartiment  i
informació bàsica pels equipaments del districte adjudicat a UTE Auria Fil - Taller
Auria Sants-Montjuïc, per a l’exercici 2020, i per un import de 8.166,18 euros.

6. – (20199201)  Del  gerent  del  Districte  de  l’Eixample,  de  20  de  maig  de  2020,  que
estableix la suspensió del contracte relatiu al serveis per la gestió i dinamització de
l’aula ambiental del Districte, per a l’exercici 2020 i per un import de 2.885,95 euros.

7. – (20189201)  Del  gerent  del  Districte  de  l’Eixample,  de  20  de  maig  de  2020,  que
estableix suspensió del contracte relatiu a la gestió i dinamització dels Casals de Gent
Gran dins del programa de promoció de la gent gran.

8. – (19010014) Del gerent del districte de Nou Barris de 20 de maig de 2020, que
estableix la suspensió parcial del contracte relatiu al suport a les entitats de Nou
Barris per la obtenció del certificat digital 2020-2012, adjudicat a La Fabrica@, SCCL,
per a l’exercici 2020, i per un import de 850,52 euros.

9. – (190100012) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 20 de maig de 2020, que
aixeca la suspensió total sobre afectacions en la contractació del sector públic
municipal i notificar a l’empresa General Machines Technology de la finalització de la
suspensió.

10. – (20189203) De la gerent del Districte de Sants-Montjuïc, de 20 de maig de 2020, que
aprova  la  modificació  del  contracte  relatiu  a  la  dinamització  de  l’equipament  i
prestació de serveis socioculturals al Centre Cívic El Sortidor, adjudicat a Calaix de
Cultura, SL.
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11. – (20189103)  Del  gerent  del  Districte  de  l’Eixample,  de  21  de  maig  de  2020,  que
prorroga des del 23.05.2020 fins al 22.05.2020, del contracte relatiu al
subministrament  de  dispensadors  amb  garrafes  d’aigua,  adjudicat  a  l’empresa
Aquadirect Blue Planet SL, per un import de 7.212,70 euros (IVA inclòs).

12. – (187/2019) De la  gerent municipal,  de 21 de maig de 2020,  que ratifica l’aixecament
de la suspenció del contracte relatiu al servei de neteja del sotabosc, tala/poda
d’arbres singulars i recollida de restes vegetals als barris de muntanya del districte de
Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a La Cyca Projects & Services.

13. – (s/n) De la gerent municipal, de 21 de maig de 2020, que inicia expedient, aprova el
plec  de  clàusules  i  autoritza  la  despesa  del  contracte  relatiu  a  l’arrendament  i
manteniment  d’un  carretó  elevador  elèctric,  per  als  exercicis  2020-2022,  i  per  un
import de 18.150,00 euros (IVA inclòs)

14. – (0695/17) De la gerent municipal, de 21 de maig de 2020, que prorroga el termini de
vigència del contracte relatiu al servei de gestió, impuls, dinamització i avaluació del
centre de recursos en drets humans, per un període comprès des del 01.07.2020 fins
el  31.12.2020,  adjudicat  a  l’entitat  Novact,  i  per  un  import  de  62.463,39  euros  (IVA
inclòs).

15. – (20179202) De la gerent municipal, de 21 de maig de 2020, que autoritza la
modificació, consistent en la substitució parcial de les prestacions del contractista
previstes al contracte relatiu a la gestió i dinamització del servei públic del Punt
d’Informació juvenil del districte de Sants-Montjuïc.

16. – (18010025) De la gerent municipal, de 21 de maig de 2020, que estableix la suspensió
des  del  dia  14  de  març  inclòs  i  fins  la  finalització  de  l’estat  d’alarma  del  contracte
relatiu al servei de Gestió i dinamització del Casal de Barri Verdun, adjudicat a Calaix
de Cultura, SL, per a l’exercici 2020, i per un import de 950,72 euros.

17. – (17010244) De la gerent municipal, de 21 de maig de 2020, que estableix la suspensió
parcial  del  contracte  relatiu  al  servei  per  a  la  gestió  de la  Casa  de l’Aigua de Trinitat
Nova, adjudicat a Aprise-Catalunya Empresa d’Inserció, per a l’exercici  2020, i  per un
import de 1.643,21 euros.

18. – (20204152)  De  la  gerent  de  l’Àrea  de  Seguretat  i  Prevenció,  de  22  de  maig  de  2020,
que adjudica a Mobile For You, SL el contracte relatiu al servei de reparació de les
impressores de PDA de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per als exercicis 2020-2021, i
per un import de 34.448,7 euros (IVA inclòs).

19. – (180100173) Del gerent de Districte de Nou Barris, de 25 de maig de 2020, que
cancel·la i/o retorna la garantia definitiva per un import de 892,50 euros en
compliment de serveis de reforç educatiu a joves de Formació Post-Obligatòria,
adjudicat a Fundació Presme.
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20. – (190100012) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 25 de maig de 2020, que
estableix la suspensió del contracte relatiu al subministrament de consumibles i
manteniment per a les fotocopiadores del Districte, adjudicat a General Machines
Technology.

21. – (0333/16) De la gerent municipal, de 25 de maig de 2020, que prorroga el contracte
relatiu a la prestació dels serveis de control dels accessos i vigilància, atenció al públic
i altres serveis de suport en els edificis administratius municipals adscrits a la
Gerència de Recursos, adjudicat a Integración Social de Minusválidos SL, per als
exercicis 2020-2021,i per un import de 142.976,61 euros (IVA inclòs)

22. – (20190152)  Del  gerent  de  l’Àrea  d’Agenda 2030,  Transició  Digital  i  Esports,  de  22  de
maig de 2020, que prorroga des del 26.07.2020 fins al 25.07.2021 el contracte relatiu
al servei de suport al programa de control de colònies de gats urbans, adjudicat a
Ricard Adan Milanes, amb un import de 42.389,93 euros (IVA inclòs).

23. – (196-2018) De la gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 26 de maig de 2020,
que estableix la suspensió del contracte relatiu als serveis de consergeria de la seu i la
subseu del Districte, per a l’exercici 2020, i per un import de 3.655,98 euros.

24. – (1003/2017) De la gerent municipal, de 26 de maig de 2020 que ratifica l’aixecament
de  la  suspensió  del  contracte  relatiu  a  la  informació,  control  d’accessos  i  serveis
auxiliars dels edificis de Pl. Orfila, Josep Pallach i Serveis associats al funcionament
OAC Districte de Sant Andreu.

25. – (20182014) De la gerent municipal, de 26 de maig de 2010, que estableix la suspensió
del contracte relatiu a la gestió Casa de la Barceloneta 1761, adjudicat a Puça
Espectacles,  SL,  des  del  dia  14  e  març  i  fins  la  finalització  de  l’estat  d’alarma,  per  a
l’exercici 2020, i per un import de 780,06 euros.

26. – (s/n) De la gerent municipal, de 26 de maig de 2020, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusles i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de venda de
publicacions  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  activitats  relacionades,  per  als  exercicis
2020-2022, i per un import de 128.260,00 euros (Iva inclòs)

27. – (2020-0014) De la gerent municipal, de 26 de maig de 2020, que no adjudica el
contracte relatiu als serveis de la secretaria tècnica, coordinació i producció
d’activitats  de la  Festa  de l’Associa’t  dins  de les  Festes  de la  Mercè,  per  als  exercicis
2020-2021, i per un import de 247.977,86 euros (IVA inclòs).

28. – (067/2018) De la gerent municipal, de 26 de maig de 2020, que estableix la suspensió
del  contracte  relatiu  al  servei  de  suport  d’accessos,  informació  bàsica  i  repartiment
als  diferents  equipaments  del  Districte  d’Horta-Guinardó,  des  del  dia  14  de  març
inclòs  i  fins  la  finalització  de  l’estat  d’alarma,  adjudicat  a  Can  Cet  Centre  d’Inserció
Social LAB, per a l’exercici 2020, i per un import de 9.362,99 euros.

29. – (20202000) De la gerent municipal, de 26 de maig de 2020, que estableix la suspensió
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del contracte relatiu a la dinamització de la Ludoteca de la Placeta del Pi del Districte
de Ciutat  Vella,  adjudicat  a  Relleu Cultural,  S.L,  per  a  l’exercici  2020,  i  per  un import
de 812,85 euros.

30. – (20191002) De la gerent municipal, de 26 de maig de 2020, que estableix la suspensió
parcial del contracte relatiu als serveis de gestió, dinamització i coordinació del Punt
d’InfoJOve  del  Districte  de  Sant  Martí,  des  del  dia  14  de  març  inclòs  i  fins  la
finalització  de  l’estat  d’alarma,  adjudicat  a  Tasca  Serveis  d’Animació,  S.L.,  per  a
l’exercici 2020, i per un import de 698,76 euros.

31. – (20160031) De la gerent municipal, de 26 de maig de 2020, que acorda la continuïtat
del contracte relatiu als serveis de custòdia de documents administratius, adjudicats a
l’empresa Ara Vinc,  S.L.  per  un període des de l’1.06.2020 fins  al  31.12.2020,  per  un
import de 18.628,68 euros (IVA inclòs)

32. – (2149/2019) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 27 de maig de 2020, que
modifica  l’execució  del  contracte  relatiu  als  serveis  consistent  en  difusió  Cultural  de
2020, adjudicat a Carles Moreno Cayero que passa a executar-se entre el 14 de
setembre 2020 i el 20 de desembre de 2020.

33. – (s/n) De la gerent municipal, de 29 de maig de 2020, 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 CESB, per als
exercicis 2020-2021, i per un import de 8.000,00 euros (IVA inclòs)

34. – (s/n) Del gerent de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, de 29 de maig de
2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte  relatiu  al  servei  d’assistència  tècnica  i  suport  jurídic  i  logístic  en  la
tramitació dels processos de gestió d’expedients sancionadors vinculats a l’Ordenança
de  Protecció,  Tinença  i  Venda  d’animals  i  normativa  concordant,  per  als  exercicis
2020-2021, i per un import de 49.339,60 euros (IVA inclòs)

35. – (20181003) De la gerent municipal, de 29 de maig de 2020, que estableix la suspensió
del  contracte  relatiu  a  la  suspensió  parcial  de  l’execució  del  contracte  pel  COVID-19
del servei de control d’accessos, missatgeria i informació bàsica als usuaris de l’edifici
municipal  de  la  Seu  del  Districte  de  Gràcia,  adjudicat  a  Can  Cet  Centre  d’Inserció
Social LAB, per a l’exercici 2020 i per un import de 1.776,16 euros.

36. – (20204199)  De  la  gerent  de  l’Àrea  de  Seguretat  i  Prevenció,  de  28  de  maig  de  2020,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte
relatiu  a  l’assistència  i  defensa  jurídiques  als  membres  dels  cossos  de  la  Guàrdia
Urbana  de  Barcelona  i  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament  que
integren l’Àrea  de Prevenció  i  Seguretat,  per  als  exercicis  2020-2021 i  per  un import
de 121.000,00 euros (IVA inclòs).

37. – (1353/19) Del gerent de Recursos, de 2 de juny de 2020, que ratifica l’aixecament de
la suspensió del contracte relatiu als servei d’hostes/hostesses com a suport per actes
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de  la  Direcció  d’Actes  Institucionals  i  Protocol  per  l’any  2020,  adjudicat  a
Staffpremium, S.L..

38. – (196-2018) De la gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 4 de juny de 2020, que
ratifica l’aixecament de la  suspensió del  contracte relatiu al  servei  de consergeria de
la seu i la subseu del Districte, adjudicat a Can Cet Centre d’Inserció Soc. Lab.

39. – (20201023) Del gerent del Districte de l’Eixample, de 5 de juny de 2020, que adjudica
a Aguapura Aguaviva, SL el contracte relatiu al subministrament aigua mineral amb 10
fonts  d’aigua  amb  filtre  per  al  consum  del  personal  de  la  Guàrdia  Urbana  UT2
Eixample i els espais de gent gran de l’Eixample, per als exercicis 2020-2021, i per un
import de 3.179,88 euros (IVA inclòs).

40. – (20203034) Del gerent del Districte de l’Eixample, de 5 de juny de 2020, que adjudica
a ACM 2020 Cons. Diagn. Amianto SL el contracte relatiu al seguiment del pla de
treball d’encapsulat i posterior control periòdica la superfície tractada fins la retirada
de la coberta d’amiant-ciment ubicada en el Passeig de St. Joan 122, per als exercicis
2020-2021, i per un import de 10.224,50 euros (IVA inclòs).

41. – (20209205) De la gerent municipal, de 5 de juny de 2020, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de
dinamització  de  l’espai  destinat  als  adolescents  i  joves  i  de  l’espai  veïnal  del  carrer
Química del Districte de Sants-Montjuïc, per als exercicis 2020-2021, i per un import
de 167.121,99 euros (IVA inclòs)

42. – (20194578) De la gerent municipal, de 5 de juny de 2020, que adjudica a Juan
Cortiada, SA, el contracte relatiu al manteniment preventiu i correctiu de les eines de
tall,  perforació  i  ventilació  que  utilitza  l’SPEIS,  per  als  exercicis  2020-2022,  i  per  un
import de 22.172,04 euros (IVA inclòs)

43. – (58/2020) De la gerent municipal, de 5 de juny de 2020, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis de
manteniment per a les fotocopiadores i equips multifunció del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 19.188,33 euros (IVA inclòs)

44. – (2100/2019) De la gerent municipal, de 5 de juny de 2020, que adjudica a Andromines
Eines Assolides EMP. Inserció, el contracte relatiu al servei de gestió del projecte Nau
Vila Besòs, per als exercicis 2020-2022, i per un import de 133.483,67 euros (IVA
inclòs).

45. – (2100/2019) De la gerent municipal, de 5 de juny de 2020, que allibera la quantitat
del contracte relatiu al servei de gestió del projecte Nau Vila Besòs, per als exercicis
2020-2022, i per un import de 718,07 (IVA inclòs).

46. – (20209203) De la gerent municipal, de 5 de juny de 2020, que adjudica a Fundació
Privada Mans a les Mans, el contracte relatiu a la gestió del servei de dinamització
d’infants  i  adolescents  “Imagina’t”  del  Districte  de  Sants-Montjuïc,  per  als  exercicis
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2020-2021, i per un import de 129.545,00 euros (IVA inclòs)

47. – (20209203) De la gerent municipal, de 5 de juny de 2020, que allibera la quantitat del
contracte  relatiu  a  la  gestió  del  servei  de  dinamització  d’infants  i  adolescents
“Imagina’t”  del  Districte  de  Sants-Montjuïc,  per  als  exercicis  2020-2021,  i  per  un
import de 15.593,54 euros (IVA inclòs)

48. – (19010226) Del gerent del districte de Nou Barris, de 5 de juny de 2020, que estableix
la suspensió del contracte relatiu al servei de consergeria de l’Escola Ferrer i Guàrdia,
adjudicat a Xiula Sessions, SL, per a l’exercici 2020, i per un import de 1.406,69 euros.

49. – (59/2020) De la gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 6 de juny de 2020, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte
relatiu a la contractació de la Direcció facultativa i assistència tècnica per al
seguiment i coordinació de les obres i actuacions de manteniment sobre l’espai públic
al Districte, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 126.279,23 (IVA inclòs)

50. – (69/2019) De la gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 4 de juny de 2020, que
ratifica  l’aixecament  de  la  suspensió  del  contracte  relatiu  al  servei  d’impressió  del
Districte, adjudicat a Uan-Tu-Tri, S.L.

51. – (9/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de febrer de 2020, que aprova un lloc de Director/a de Serveis de Captació de
Recursos i Auditoria Interna.

52. – (1/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de
febrer de 2020, que aprova i publica la llista de persones aspirants admeses i excloses
per participar en la lliure designació 1/2020-L per a la provisió d’un lloc de treball de
Director/a de Serveis a les Persones i al Territori, adscrit a la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Gràcia.

53. – (173/2020) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26
de maig de 2020, que aixeca el termini en els processos de selecció.

54. – (174/2020) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 26
de maig de 2020, que aixeca el termini en el procés de provisió per lliure designació
del lloc de treball de Cap de la Guàrdia Urbana, adscrit a la Prefactura de la Guàrdia
Urbana..

55. – (1016/2019) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 18
de febrer de 2020, que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses per a
participar  en  la  convocatòria  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Director/a  de
Serveis de Prevenció, adscrit a la Direcció de Serveis de Prevenció de la Gerència
d’Àrea de Seguretat i Prevenció.

56. – (190/2020) Decret de l’Alcaldia, de 28 de maig de 2020, que cessa la senyora Bàrbara
Pons Giner, personal eventual, del lloc de assessor/a 3 de la Primera Tinència
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d’Alcaldia, amb efectes 24 de maig de 2020.

57. – (189/2020)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  28  de  maig  de  2020,  que  cessa  el  senyor  Marçal
Sarrats Ferrés, personal eventual, del lloc de assessor/a 3 del Grup Polític Municipal
Esquerra Republicana, amb efectes 14 de maig de 2020.

58. – (225/2020)  Decret  de  l’Alcaldia,  de  4  de  juny  de  2020,  que  nomena  el  senyor  Marc
Rodríguez Bleda, personal eventual, en el lloc d’assessor/a 8 al Grup Polític Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes 2 de juny de 2020.

59. – (20173000) Del gerent del Districte de Nou Barris de 8 de maig de 2020, que cancel·la
i/o retorna la garantia definitiva per un import de 3.438,05 euros per respondre del
compliment de control de tancament de solars i edificis municipals adjudicat a On en
Marcha Seguridad y Vigilancia, SL

60. – (20159202) De la gerent del Districte de Sants-Montjuïc, de 5 de juny de 2020, que
cancel·la i/o retorna la garantia definitiva, per al contracte relatiu a la Dinamització i
Serveis  Centre  Cultura  Albareda,  per  a  l’exercici  2020  i  per  un  import  de  8.749,13
euros.

61. – (190100001) Del gerent del Districte de Nou Barris, de 9 de maig de 2020, que
estableix la suspensió total del contracte relatiu al serveis de consergeria i altres de
suport i aixecar parcialment la suspensió, adjudicat a Engrunes, recuperació, SLU per
al període entre el 14 de març i el 10 de maig de 2020.

62. – (19010001) Del gerent del districte de Nou Barris, de 9 de maig de 2020, que estableix
la suspensió total del contracte relatiu als serveis de consergeria i altres de suport i
reconèixer  l’import  d’indemnització  parcial,  adjudicat  a  Engrunes,  Recuperació  SLU
per un import de 3.113,68 euros, i per a l’exercici 2020.

63. – (12/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de  febrer  de  2020,  que  convoca  un  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de
Tècnic/a qualificat de serveis econòmics i tributaris, adscrit al Departament de
Recursos Interns del Districte de Gràcia i aprovar les bases que han de regir aquesta
convocatòria.

64. – (40/2019-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 11
de febrer de 2020, que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i
excloses per a participar en la convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de
mèrits del lloc de treball de Cap de Departament de Mobilitat en el Territori, de la
Direcció de Serveis de Mobilitat de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
de la Gerència d’Ecologia Urbana.

65. – (1/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 11
de febrer de 2020, que aprova la llista provisional de persones admeses i excloses per
a  participar  en  el  concurs 1/2020-C  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Cap  de
Departament d’Obres i  Manteniment adscrit  al  Departament d’Obres i  Manteniment
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de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de
Ciutat Vella.

66. – (3/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de febrer de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per a la
provisió d’un lloc de treball  de Cap del  servei  de Coordinació de Centres,  adscrit  a la
Direcció Executiva del Sistema Municipal d’Arxius de la Direcció de Serveis Generals i
Recursos de Promoció Econòmica de la Gerència de Recursos.

67. – (2/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de febrer de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per a participar
en el concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Gestor/a de Projectes de Serveis
a les persones adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la
Gerència del Districte de Nou Barris.

68. – (3/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de febrer de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per a participar
en  la  lliure  designació  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  secretari/ària  de
direcció, adscrit a la Gerència del Districte d’Horta-Guinardó.

69. – (2/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 7 de
febrer de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per a participar en
la lliure designació per a la provisió d’un lloc de treball de Director/a d’Administració
Electrònica, adscrit a la Direcció de Serveis d’Administració Electrònica de la Gerència
d’Innovació i Transició Digital.

70. – (11/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de febrer de 2020, que rectifica les bases de la convocatòria per concurs de mèrits
d’un  lloc  de  treball  de  Cap  de  secció  de  Polítiques  Alimentàries  Urbanes  i  Consum
Responsable adscrit a la Secció de polítiques alimentàries urbanes i consum
responsable  del  Departament  d’Economia  Social  i  de  les  Cures  i  Polítiques
Alimentàries  Urbanes  de  la  Direcció  de  Serveis  d’Economia  Cooperativa,  Social  i
Solidària  de  la  Gerència  d’Àrea  d’Economia,  Recursos  i  Promoció  Econòmica,  en  el
sentit de substituir al punt 2 de les bases per “Descripció funcional de l’òrgan al qual
està adscrit el lloc (Secció de polítiques alimentàries urbanes i consum responsable)”.
2.1.  “Funcions”  han  de  ser:  “Impulsar  una  política  alimentària  (producció,  control,
inspecció,  distribució  i  consum  d’aliments)  adreçada  a  la  transformació  cap  un
sistema alimentari més sa, just i sostenible a la ciutat de Barcelona. Impulsar,
dissenyar i  desenvolupar accions i  projectes vinculats  a  l’impuls  dels  circuits  curts  de
comercialització, producció agroecològica, presència de productes de proximitat al
comerç i als mercats municipals, garantint la seguretat alimentària i lluitant contra el
malbaratament  d’aliments.  Impulsar  la  política  d’impuls  del  consum  responsable.
Impulsar espais de coordinació, de treball transversal i eines per treballar de forma
coordinada, coherent i complementària amb altres àrees de l’Ajuntament en relació a
política alimentària i consum responsable. Impulsar espais de treball amb la
ciutadania en relació als seus àmbits d’actuació. Incorporar els principis de l’economia
social i solidària en els projectes de política alimentària i consum responsable, així
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com la relació amb l’economia de les cures per desenvolupar una política econòmica
que posi les necessitats de les persones al centre”.

71. – (4/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de febrer de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per a participar
en  la  lliure  designació  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Secretari/ària  de
Direcció,  adscrit  a  la  Direcció  de  Serveis  d’Informació  i  Atenció  Ciutadana  de  la
Gerència d’Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports.

72. – (5/2020-L) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de febrer de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per a participar
en  la  lliure  designació  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Secretari/ària  de
Direcció, adscrit a la Regidoria del districte de Gràcia.

73. – (4/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de febrer de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per a participar
en  el  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  de  Cap  de  Secció  de  Serveis  de
Tecnologies de la Informació i la Comunicació adscrit al Departament de
Subministrament i Estalvi d’Energia del Departament de Logística i Manteniment de la
Direcció de Serveis Generals i Promoció Econòmica de la Gerència de Recursos.

74. – (5/2020-C) RH Decret de Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 19
de febrer de 2020, que aprova la llista de persones admeses i excloses per a participar
en  el  concurs  per  a  la  provisió  d’un  lloc  de  treball  d’Administratiu/iva,  adscrit  al
Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai
Públic de la Gerència del districte de Sants-Montjuïc.

Acords de la Comissió de Govern de 21 de maig de 2020

75. – (152/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Gloria Font Basté
(mat. 74907) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant
amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació al
Departament de Logística i Infraestructures de la Gerència de Seguretat i Prevenció,
on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Arquitectura (20FA2BIBA04), i
l’exercici  d’una  activitat  docent  com  a  professora  col·laboradora  de  la  Fundació
Privada Universitat i Tecnologia (La Salle) – Universitat Ramon Llull pel curs acadèmic
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
resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei
21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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76. – (181/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mireia Puente
Vilardell (mat. 77468) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
programa amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa, amb destinació a la
Tercera  Tinència  d’Alcaldia,  on  ocupa  el  lloc  de  treball  d’Auxiliar  Administrativa
(14FC2BIBA01),  i  l’activitat  privada  per  compte  d’altri  de  tallerista  de  cursos  d’art  a
l’empresa Calaix de Cultura SL. La dedicació professional privada no podrà superar la
meitat  de  la  jornada  laboral  setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  i  haurà  de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei
21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

77. – (101/2020) MODIFICAR la Base 2, la 8 cinquè paràgraf, la 10 i la 13.2, l’Annex 1 temari
bloc III marc normatiu i l’Annex 2 punt 6, del procés de 100 places de Caporal/a de la
Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona,  mitjançant concurs-oposició lliure,  en
torn de promoció interna, aprovades en Comissió de Govern de 5 de març de 2020 i
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8083 de 12 de març
de  2020,  en  el  sentit  que  consta  en  l’expedient;  PUBLICAR  al  Diari  Oficial  de  la
Generalitat  de  Catalunya  i  a  la  Intranet  Municipal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona;
DONAR COMPTE del present acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

78. – (102/2020) MODIFICAR la Base 2, la 4.3.4, la 8 cinquè paràgraf, la 8.2 primer i setè
paràgrafs, la 10, la 13.2 i la 14, l’Annex 1 temari bloc III marc normatiu i l’Annex 2 punt
6,  del  procés  de  50  places  de  Sergent/a  de  la  Guàrdia  Urbana  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, mitjançant concurs-oposició lliure, en torn de promoció interna,
aprovades en Comissió de Govern de 5 de març de 2020 i publicades en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 8083 de 12 de març de 2020, en el sentit que
consta  en  l’expedient;  PUBLICAR  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  la
Intranet Municipal de l’Ajuntament de Barcelona; DONAR COMPTE del present acord
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

79. – (103/2020) MODIFICAR la Base 2, la 8 cinquè paràgraf, la 8.2 primer i setè paràgrafs,
la  10,  la  13.2  i  la  14,  l’Annex  1  temari  bloc  III  marc  normatiu  i  l’Annex  2  punt  6,  del
procés  de  25  places  de  Sotsinspector/a  de  la  Guàrdia  Urbana  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, mitjançant concurs-oposició lliure, en torn de promoció interna,
aprovades en Comissió de Govern de 5 de març de 2020 i publicades en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 8083 de 12 de març de 2020, en el sentit que
consta  en  l’expedient;  PUBLICAR  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  la
Intranet Municipal de l’Ajuntament de Barcelona; DONAR COMPTE del present acord
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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80. – (0392/16 - 16001802-005) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de juliol de
2020  fins  el  23  d’octubre  de  2020,  el  contracte  16001802-005  que  té  per  objecte  el
suport  audiovisual,  lloguer,  instal·lació  i  manteniment  d’equips  de  so  i  àudio  pels
actes  ciutadans i  equips  de la  Gerència  de Recursos  amb el  foment  de l’ocupació  de
persones  amb  dificultats  particulars  d’inserció  en  el  mercat  laboral,  adjudicat  a
l’empresa  Iniciatives  Events  SL,  amb  NIF  B64709363,  per  un  import  total  de
109.999,97 euros (IVA inclòs),  d’acord amb els informes i  documentació que consten
en  l’expedient.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR  la  despesa  de  l’esmentat  contracte  per  un
import de 109.999,97 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 90.909,07 euros
i  import  IVA  de  19.090,90  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària
D/20300/92011 0705. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

81. – (20154250_15003142-001) PRORROGAR el contracte 15003142, de serveis de
seguretat  dels  accessos  de  la  Sala  Conjunta  de  Comandament,  d’acord  amb  les
previsions  del  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  foment  de  l’ocupació  de  persones
amb  dificultats  particulars  d’inserció,  adjudicat  a  l’empresa  PYCSECA  SEGURIDAD  SA,
amb NIF A08976177, a partir del 25 de maig de 2020, en cas que no s’hagi formalitzat
a l’esmentada data el  nou contracte de prestació successiva, núm. 20000063, per un
període que finalitzarà en el moment en què comenci l’execució aquest nou contracte
i, en tot cas, per un màxim de 9 mesos, per un import total de 133.298,83 euros, IVA
inclòs, a la vista dels informes que figuren a l’expedient i d’acord amb els articles 34.1
del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i 16 del Decret d’Alcaldia de 23
de  març  de  2020,  pel  qual  s’estableixen  mesures  i  criteris  addicionals  en  la
contractació del sector públic municipal amb ocasió de l’impacte econòmic i social per
la situació de crisi sanitària esmentada. AUTORITZAR i DISPOSAR l’esmentada despesa
amb  el  desglossament  següent:  un  import  net  de  88.447,34  euros  i  un  import  d’IVA
de  18.573,94,  al  tipus  impositiu  del  21%,  a  l’aplicació  pressupostària
D/22701/13211/0400 i amb càrrec al pressupost de 2020; i un import net de
21.716,98  euros  i  un  import  d’IVA  de  4.560,57,  al  tipus  impositiu  21%,  a  l’aplicació
pressupostària D/22701/13211 0400, del pressupost de 2021 i condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient en aquest darrer exercici; DONAR-NE compte
a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

82. – (20184009_18000965L02)  APROVAR  l’ampliació  del  termini  d’execució  del  contracte
18000965L02 corresponent al Lot 2 del contracte de subministrament de 6 vehicles
autobomba urbana lleugera i 2 vehicles autobomba urbana pesada, per al Servei de
Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  d’acord  amb  les  previsions  del  plec  de
prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, desglossat
en dos lots [lot 2: subministrament de 2 vehicles autobomba urbana pesada], que va
ser adjudicat a IVECO ESPAÑA SL, amb NIF B61768511, fins al dia 30 de novembre de
2020, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient i amb l’article 34.2 del Reial
Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i  social  de la COVID-19 i  l’article 7 del Decret d’Alcaldia de 23 de
març de 2020,  pel  qual  s’estableixen mesures i  criteris  addicionals  en la contractació
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del  sector  públic  municipal  amb ocasió  de l’impacte econòmic  i  social  per  la  situació
de crisi sanitària esmentada. REQUERIR el contractista per tal que en el termini
màxim de 5 dies hàbils  procedeixi  a FORMALITZAR l’ampliació del  termini  d’execució
del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 28 de maig de 2020

83. – (2020/114) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó
(mat. 32100031) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió,
amb destinació a la Direcció de Serveis d’Instal·lacions i  Obres de l’Institut Barcelona
Esports, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i
l’activitat  privada per compte propi  com a arquitecta.  La dedicació professional  total
entre ambdues activitats, la que es proposa autoritzar com a arquitecta per compte
propi, i l’exercici de professora associada a temps parcial de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent
a  l’Administració  Pública  atès  l’article  13  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. La present
autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei
21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

84. – (2020/115) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Neus Ayza Samsó
(mat. 32100031) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
acumulació de tasques amb la categoria professional de Tècnica Superior en Gestió,
amb destinació a la Direcció de Serveis d’Instal·lacions i  Obres de l’Institut Barcelona
Esports, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Gestió (22FA1BIBA07), i
l’activitat  pública  com  a  professora  associada  a  temps  parcial  de  la  Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) pel curs acadèmic 2019-2020, des de l’01/02/2020 fins
al 31/07/2020. 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 professora associada a
temps parcial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i l’exercici de l’activitat
privada per compte propi com a arquitecta, no podrà superar la meitat de la jornada
laboral  setmanal  vigent  a  l’Administració  Pública  atès  l’article  13  de  la  Llei  53/1984,
de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions
Públiques.  La  present  autorització  resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984  de  26  de  desembre  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions  Públiques,  la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats
del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa
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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.

85. – (0402/16 - 16001920-005) PRORROGAR per un període comprès des del 01.07.2020
fins el 23.10.2020, el contracte 16001920-005 que té per objecte la contractació del
servei  de  trasllat  i  moviment  d’arxius  i  mobiliari  vari  municipal  i  els  serveis
d’assistència  i  ornamentació  d’actes  ciutadans  i  protocol·laris,  adjudicat  a  l’empresa
Ara Vinc, SL, amb NIF B59460618, per un import total de 117.118,08 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
117.118,08 euros,  IVA inclòs,  amb càrrec  a  l’exercici  2020 i  amb càrrec  a  la  partida  i
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 96.791,80 euros i import
IVA  de  20.326,28  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària
D/22300/92011 0705. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

86. – (20204157_20001196)  INICIAR  l’expedient  per  a  la  contractació  dels  serveis  de
formació del personal del  Servei  de Prevenció,  Extinció d’Incendis i  Salvament i  de la
Guàrdia Urbana de Barcelona, en matèria de seguretat, emergències i protecció civil,
amb núm. de contracte 20001196, amb un pressupost base de licitació de
1.874.278,67 euros, exempt d’IVA, determinat en funció de preus unitaris, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat sense publicitat per
raons tècniques,  a  l’empara de l’article  168.a.2 de la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,
de contractes del sector públic; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i
els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
reguladors del contracte; AUTORITZAR l’esmentada despesa a favor de l’INSTITUT DE
SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, amb NIF Q0801494F, amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 705.828,00 euros a l’exercici pressupostari de l’any
2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/16200/13613  0400,  un  import  (IVA  inclòs)  de
38.760,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020 i  a  l’aplicació  pressupostària
D/16200/13213  0400,  un  import  (IVA  inclòs)  de  808.508,00  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/16200/13613  0400,  un
import  (IVA  inclòs)  de  38.760,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a
l’aplicació pressupostària D/16200/13213 0400, un import (IVA inclòs) de 269.502,67
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2022  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/16200/13613  0400,  un  import  (IVA  inclòs)  de  12.920,00  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2022  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/16200/13213  0400,  tot
condicionat a l’existència de crèdit  adequat i  suficient en els pressupostos posteriors
a l’actual;  ADJUDICAR el  contracte a  l’esmentada entitat  de conformitat  amb la  seva
proposició  i  amb  la  proposta  continguda  en  l’expedient;  DISPOSAR  la  despesa  pels
imports i amb el desglossament assenyalats més amunt, condicionat a l’existència de
crèdit  adequat  i  suficient  en  els  pressupostos  posteriors  a  l’actual;  FORMALITZAR  el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció  per  part  de  l’adjudicatari  del  requeriment  per  a  la  formalització,  sempre  i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l’adjudicació  i  no  s’hagi  interposat  recurs  especial  de  contractació  que  impliqui  la
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suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció
Acords de la Comissió de Govern de 4 de juny de 2020

87. – (46/2020) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Laia Macià Plaza
(mat.6100288), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per
substitució, amb la categoria professional de Tècnica Superior en Art i Història, amb
destinació  al  Departament  d’Arqueologia  de  l’Institut  de  Cultura  de  Barcelona,
desenvolupant  les  funcions  pròpies  d’un  lloc  de  treball  de  Tècnica  Superior  d’Art  i
Història  [22FA1BIBA05],  i  l’activitat  privada  per  compte  d’altri  com  a  ajudanta
d’investigació  a  la  Fundació  Bosch  i  Gimpera.  La  dedicació  professional  privada  no
podrà  superar  la  meitat  de  la  jornada  laboral  setmanal  vigent  a  l’Administració
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a
les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,
la  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

88. – (2020/92) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Restori Sanchís
(mat. 3100488), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de
substitució  amb  la  categoria  professional  d’Educadora  d’Escola  Bressol,  amb
destinació a l’EBM Puigmal de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on
ocupa  el  lloc  de  treball  d’Educadora  d’Escola  Bressol  (21FA2BIBA01),  i  l’activitat
privada  per  compte  d’altri,  com  a  tècnica  especialista  en  educació  emocional,  a
l’empresa  La  Nau  Espacial  SL,  fins  al  30/06/2020.  La  dedicació  professional  privada
haurà  de  complir  amb  l’establert  en  l’article  12.2  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de
desembre  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques
així  com  en  l’establert  a  l’article  12  de  la  Llei  21/1987,  26  de  novembre,
d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  haurà
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització
resta  condicionada  a  l’estricte  compliment  dels  deures  públics,  a  les  prohibicions  i
demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei
21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  Personal  al  Servei  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  d’altra  normativa  aplicable.  Aquesta  autorització
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

89. – (23/2020) MODIFICAR la base 2, la 7.1 cinquè paràgraf, la 8 i la 9.2 segon i tercer
paràgraf,  del  procés de 282 places d’agent de la  Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de
Barcelona, mitjançant oposició lliure, aprovades en Comissió de Govern de 30 de
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gener de 2020 i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
8067  de  19  de  febrer  de  2020,  en  el  sentit  que  consta  en  l’expedient;  OBRIR
novament el termini de presentació de sol·licituds en la forma prevista en la base 4 de
la convocatòria, per la qual cosa, les persones aspirants disposaran del termini de vint
dies  naturals  a  comptar  de  l’endemà  de  la  data  de  publicació  d’aquesta  esmena  al
DOGC, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds ja presentades en temps i forma
per les persones aspirants interessades en aquest procés; PUBLICAR novament les
bases  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  web  de  l’Ajuntament  de
Barcelona, incorporant les esmenes efectuades; DONAR COMPTE de la present
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern d’11 de juny de 2020

90. – (20000090 (0106/20))  INICIAR l’expedient per a  la  contractació que té per objecte el
serveis  d’hostesses  i  hostes  i  de  guies  com  a  suport  d’actes  institucionals  i  visites
organitzats  per  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  núm.  de  contracte  20000090,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 356.998,40 euros (IVA inclòs), determinat en funció de
preus unitaris i un valor estimat de 649.088,00 euros, distribuït en els següents lots:
LOT  núm.  01,  esdeveniments  organitzats  a  l’Ajuntament  per  la  Direcció  Tècnica
d’Actes  Institucionals  i  Protocol,  per  un  import  de  339.526,00  euros  IVA  inclòs;  LOT
núm. 02, esdeveniments organitzats als Districtes, per un import de 17.472,40 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 295.040,00 euros i import de l’IVA de 61.958,40 euros;
i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import  (IVA  inclòs)  de  169.763,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a
l’aplicació pressupostària D/22610/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 169.763,00
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22610/91222  0705,  un  import  (IVA  inclòs)  de  1.839,20  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22610/92011  0603,  un
import  (IVA  inclòs)  de  2.299,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a
l’aplicació  pressupostària  D/22610/92011  0602,  un  import  (IVA  inclòs)  de  2.299,00
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22610/92011  0610,  un  import  (IVA  inclòs)  de  2.299,00  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2021  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22610/92011  0604,  un
import  (IVA  inclòs)  de  1.839,20  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a
l’aplicació  pressupostària  D/22610/92011  0603,  un  import  (IVA  inclòs)  de  2.299,00
euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària
D/22610/92011  0602,  un  import  (IVA  inclòs)  de  2.299,00  euros  a  l’exercici
pressupostari  de  l’any  2020  i  a  l’aplicació  pressupostària  D/22610/92011  0610,  un
import  (IVA  inclòs)  de  2.299,00  euros  a  l’exercici  pressupostari  de  l’any  2020  i  a
l’aplicació  pressupostària  D/22610/92011  0604;  condicionada  a  l’existència  de  crèdit
adequat  i  suficient  en  el/s  pressupost/os  posterior/s  a  l’actual.  DONAR  COMPTE
d’aquesta  resolució  a  la  Comissió  de  Presidència,  Drets  de  ciutadania,  Participació  i
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Seguretat i Prevenció.

91. – (17004824-003  (0002/18))  PRORROGAR,  d’acord  amb  l’article  303  del  Reial  decret
legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de
contractes del sector públic, per un període comprès des del 01.07.2020 fins el
30.06.2021, el LOT 1 del contracte que té per objecte el manteniment de sistemes i
instal·lacions de seguretat, contra incendis, comunicacions i grups de pressió en els
edificis  adscrits  als  districtes  i  gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb número
17004824-003,  adjudicat  a  l’empresa  Sabico  Seguridad  SA,  amb  NIF  A20202487,  per
un  import  total  de  244.906,99  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  152.213,34  euros,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a
l’exercici  2020  i  amb  càrrec  a  les  partides  i  als  pressupostos  amb  el  desglossament
següent: un import net de 54.267,23 euros i import IVA de 11.396,12 amb tipus
impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària  D/21300/93312  0200;  un  import  net  de
23.317,54  euros  i  import  IVA  de  4.896,68  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació
pressupostària D/21300/93312 0400; un import net de 8.783,47 euros i import IVA de
1.844,53  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària  D/21300/93312  0500;
un import net de 3.149,67 euros i import IVA de 661,43 amb tipus impositiu 21% a
l’aplicació  pressupostària  D/21300/93312  0707;  un  import  net  de  36.278,24  euros  i
import  IVA  de  7.618,43  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària
D/21300/93312  0705.  AUTORITZAR  i  DISPOSAR  la  despesa  de  l’esmentat  contracte
per  un  import  de  92.693,65  euros,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l’exercici  2021  i  amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net
de  13.302,03  euros  i  import  IVA  de  2.793,43  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació
pressupostària D/21300/93312 0400; un import net de 4.225,01 euros i import IVA de
887,25 amb tipus impositiu 21% a l’aplicació pressupostària D/21300/93312 0500; un
import net de 42.468,34 euros i import IVA de 8.918,35 amb tipus impositiu 21% a
l’aplicació  pressupostària  D/21300/93312  0200;  un  import  net  de  581,15  euros  i
import  IVA  de  122,04  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària
D/21300/93312 0707; un import net de 16.029,79 euros i import IVA de 3.366,26
amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària  D/21300/93312  0705,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. REQUERIR
a l’adjudicatari per tal que procedeixi a formalitzar l’esmentada pròrroga en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE
d’aquesta  resolució  a  la  Comissió  de  Presidència,  Drets  de  ciutadania,  Participació  i
Seguretat i Prevenció.

92. – (20184182_18001095-001) PRORROGAR, per un període comprès des del 24.07.2020
fins el 23.07.2022, el contracte 18001095-001 que té per objecte el serveis de suport
a la gestió de mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat (en
endavant MEiPBC), substitutòries de sancions administratives i penals, a la ciutat de
Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible,  adjudicat  a  l’empresa
Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials,SL, amb NIF B59960526, per un import
total de 456.172,49 euros (IVA inclòs),  d’acord amb els informes i  documentació que
consta  en  l’expedient;  AUTORITZAR  i  DISPOSAR  la  despesa  de  l’esmentat  contracte
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per  un  import  de  114.043,13  euros,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l’exercici  2020  i  amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de
94.250,52  euros  i  import  IVA  de  19.792,61  amb  tipus  impositiu  21%  a  l’aplicació
pressupostària D/22719/13221 0400; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l’esmentat  contracte  per  un  import  de  228.086,24  euros,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a
l’exercici  2021  i  amb càrrec  a  la  partida  i  pressupost  amb el  desglossament  següent:
un import net de 188.501,02 euros i import IVA de 39.585,22 amb tipus impositiu
21%  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/13221  0400;  AUTORITZAR  i  DISPOSAR  la
despesa de l’esmentat contracte per un import de 114.043,12 euros, IVA inclòs, amb
càrrec  a  l’exercici  2022  i  amb càrrec  a  la  partida  i  pressupost  amb el  desglossament
següent: un import net de 94.250,51 euros i import IVA de 19.792,61 amb tipus
impositiu  21%  a  l’aplicació  pressupostària  D/22719/13221  0400,  condicionat  a
l’existència  de crèdit  adequat i  suficient  en els  pressupostos de 2021 i  2022;  DONAR
COMPTE  d’aquest  acord  a  la  Comissió  de  Presidència,  Drets  de  ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.

Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/954) Que comparegui la persona responsable del Govern municipal per tal
d’informar  sobre  quina  és  la  diversitat  actual  en  la  composició  de  la  plantilla  de
l’Ajuntament  de  Barcelona  en  matèria  d’origen  migratori,  així  com  de  les  mesures
preses fins a dia d’avui i de les previstes per fomentar que la plantilla de l’Ajuntament
i dels organismes públics i empreses municipals reflecteixin la diversitat existent en la
nostra societat.

La  Sra.  BALLARÍN  agraeix  la  presentació  d’aquesta  compareixença,  que  posa  de
manifest una preocupació per una composició determinada de la plantilla municipal.
Comparteix  al  màxim  que  seria  molt  bo  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  tingués  una
plantilla de servidors i servidores públiques que s’assemblés al màxim als ciutadans a
què donen servei.
En aquest sentit,  anuncia que recentment s’han fet modificacions,  com ara la Llei  de
policies locals de Catalunya, per permetre que el 40% de la plantilla de la Guàrdia
Urbana siguin dones i, per tant, és una manera més de posar de manifest que es vol
que la plantilla municipal s’assembli el màxim possible a la societat, en aquest cas a la
ciutat a què ha de donar servei.
No obstant això, reconeix que la capacitat d’actuació del Govern local en aquest punt
és  limitada  perquè  la  legislació  que  regula  l’Estatut  del  treballador  públic  estableix
que  per  ser  funcionari  s’ha  de  tenir  nacionalitat  espanyola,  nacionalitat  dels  estats
membres de la Unió Europea, ser cònjuge o descendent de persones amb nacionalitat
de la Unió Europea i puntualment tractats internacionals de lliure circulació, mentre
que els estrangers amb residència legal a Espanya només poden accedir com a
personal laboral a les administracions públiques.
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Comenta que l’Administració de Barcelona té una plantilla  formada fonamentalment
per  funcionaris,  la  qual  cosa  dificulta  l’accés  de  les  persones  estrangeres.  A  més  a
més, cal tenir en compte que una part molt important dels funcionaris de
l’Ajuntament  de  Barcelona  són  els  membres  de  la  Guàrdia  Urbana,  que,  com  que
exerceixen funcions d’autoritat, només poden tenir la nacionalitat espanyola.
Conclou, doncs, que el resultat és que el 99,7% de la plantilla té nacionalitat
espanyola, que el 0,2% és dels altres països de la Unió Europea i un 0,1% és de
nacionalitats diferents a les anteriors. Informa que hi ha persones de nacionalitat
argentina, bielorussa i colombiana.
Per tant, posa de manifest que, quan es fan reivindicacions de funcionaritzar les
plantilles o les persones que treballen en serveis externs, això implica tancar la via al
fet  que  persones  d’origen  migratori,  com  el  que  es  demana,  puguin  tenir  accés  a
treballar dins de l’ajuntament.
Tanmateix,  indica  que  la  cosa  canvia  quan  es  tracta  dels  espais  de  l’ajuntament  en
què tot és personal, com ara les empreses municipals, ja que en aquest cas es
confirma  que  l’habilitació  legal  perquè  es  puguin  contractar  persones  estrangeres  fa
que el seu percentatge s’incrementi, de manera que s’arriba a un 3% de persones que
són nascudes  fora  d’Espanya,  que  és  una  xifra  superior  al  0,3% esmentat.  En  resum,
manifesta que on tot és personal laboral el percentatge de no espanyols és del 3%,
superior a la plantilla de l’ajuntament.
Pel  que  fa  a  personal  de  nacionalitat  espanyola,  indica  que  a  l’Ajuntament  de
Barcelona el 82,75% són persones nascudes a la província de Barcelona; el 4,78%, de
la resta de Catalunya, i el 8,2%, de la resta d’Espanya, la qual cosa mostra que tampoc
no hi ha una representació gaire extensa de ciutadans i ciutadanes que no hagin
nascut a Barcelona.

La Sra. BARÓ comenta que, en el marc del reconeixement de la diversitat com a fet
universal, es pot afirmar que Barcelona és més diversa que mai, especialment pel que
fa  a  diversitat  per  raó  d’origen,  per  bé  que  la  diversitat  no  es  limita  tan  sols  a  una
qüestió de procedència i inclou també qüestions de la identitat sexual, de gènere, de
classe  social,  de  nivell  socioeconòmic,  d’edat,  etc.,  juntament  amb  un  seguit  de
llargues  diferències  que  fan  que  tot  això  configuri  d’alguna  manera  una  societat
complexa.
Li  sembla  que  es  pot  afirmar  que  en  l’actualitat  la  plantilla  de  l’ajuntament  i  de  les
entitats municipals és força paritària, tot i que cal treballar per assolir la paritat en els
òrgans directius, en el Cos de Bombers i en el Cos de la Guàrdia Urbana, però vol
posar en valor  que després d’anys d’insistir-hi  finalment s’escoltin les  reivindicacions
gairebé  històriques  del  Grup  d’ERC  i  es  reservin  112  places  per  a  dones  a  la
convocatòria d’oposicions de la Guàrdia Urbana.
Així mateix, li sembla destacable el fet que hi hagi una reserva del 7% de les places
per  a  persones  amb  discapacitat  i  diversitat  funcional  en  l’oferta  municipal,  una
reserva que és superior al 2% que estableix la protecció legal en el seu conjunt.
Malgrat això,  destaca que la composició de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona
no reflecteix bona part de la diversitat existent en la societat. Diu que, tal com acaben
de constatar, el percentatge del personal de plantilla d’origen migrant està molt lluny
d’arribar  a  un  irrisori  1%  entre  els  més  de  15.000  treballadors  amb  què  compten
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  les  entitats  municipals,  i  concreta  que  no  arriba  ni  al
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centenar de persones. Indica que, si aquest percentatge es posa en context i es
confronta  amb  la  dada  dels  més  de  430.000  nascuts  a  l’estranger  que  resideixen  a
Barcelona, es constata que és un percentatge absolutament ridícul. En resum,
manifesta  que  1  de  cada  3  residents  a  Barcelona  ha  nascut  a  l’estranger,  però,  en
canvi, només 1 de cada 300 forma part de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i
de les entitats municipals.
Sobre com actuar, pensa que és indispensable posar en valor que la població d’origen
estranger representa el 20% de la població resident a Barcelona i el 26% de la
població en edat de treballar. Aclareix que aquestes dades no incorporen ni la
població  nascuda  a  l’estranger  nacionalitzada  ni  el  conjunt  de  la  descendència  de  la
immigració, que juntament amb el lloc de naixement o la nacionalitat estrangera
constitueixen la definició d’aquest concepte que seria el d’origen migratori.
És conscient que la legislació espanyola certament és restrictiva en matèria de
contractació d’estrangers,  però el  Grup d’ERC té molt clar que la desigualtat existent
és  principalment  atribuïble  al  fet  que  Barcelona  mai  no  s’ho  ha  marcat  com  un
objectiu de ciutat i mai no ha traçat una estratègia respecte a això. A diferència
d’això, sí que ho han fet multitud de capitals europees, no tan sols seguint el principi
d’igualtat i de no discriminació, sinó també en tant que estratègia efectiva per se per
optimitzar la capacitat de gestió dels seus respectius consistoris. Destaca que hi ha
exemples com Viena, en què el percentatge de la plantilla de la ciutat que havia
nascut a l’estranger representava ja el 2017 el 25%, o Malmö, que aquell mateix any
ja comptava amb un 37%, o Gant, que ha passat d’un 7% el 2015 a preveure un 30%
el 2020. Aclareix que el Grup d’ERC no espera que Barcelona faci una incorporació de
percentatges similars, però sí que faci els primers passos i elabori una estratègia que
tracti  la  diversitat  de  la  plantilla  en  un  sentit  ampli,  incloent-hi  l’origen  migrant  i
també altres aspectes com l’edat, el gènere o la diversitat funcional.
Està segura que coincideixen en el fet que el reconeixement de la diversitat ha de dur
associat no solament la protecció efectiva de les diferències, sinó també la promoció
de  la  igualtat  real  de  drets,  de  deures  i  d’oportunitats,  cosa  que  és  competència  de
l’administració pública.

La Sra. VILA agraeix la sol·licitud d’aquesta compareixença perquè obre el debat, que
ha de ser pausat. Pensa que cal poder aprofundir des de tots els punts de vista dels
diferents  grups  municipals  sobre  quin  model  d’Administració  i  d’ajuntament  es  vol
per al present, però sobretot de cara al futur.
Analitzant les xifres de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona, que es fa amb
el conjunt de diferents entitats de la ciutat i  amb l’OND, comenta que el racisme i  la
xenofòbia són el 33% dels casos denunciats de discriminació per diferents ciutadans i
ciutadanes  davant  d’aquesta  oficina.  Troba  evident  que  un  dels  reptes  més
importants com a societat és que la seva diversitat no vagi en detriment de la
cohesió, que precisament també és un dels grans reptes de la societat moderna. Parla
de  mesures  de  tipus  econòmic,  de  gestionar  les  oportunitats  d’una  altra  manera
perquè tothom tingui les mateixes i de redistribuir la riquesa perquè tothom tingui
accés a les mateixes igualtats de condicions.
Tanmateix,  destaca  que  hi  ha  una  qüestió  molt  important  que  es  pot  fer  des  d’una
administració tan rellevant i amb tant de pes com l’Ajuntament de Barcelona, que és
ser exemple a ulls de la societat i abordar una qüestió que està pendent al consistori i
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que  s’ha  treballat  en  diferents  aspectes,  a  través  de  l’OND,  d’entitats  i  de  diferents
programes, però no des del punt de vista de tenir una plantilla municipal que
reflecteixi el màxim possible la diversitat que té la societat barcelonina. Per tant,
considera que és un repte.
Troba que la compareixença és oportuna, però li agradaria sentir si el Govern pretén
avançar en aquest sentit, perquè, més enllà d’explicar quina és la situació, vol saber si
el Govern municipal vol fer un pas endavant i avançar perquè hi hagi aquesta
diversitat en la composició de la plantilla municipal.
Reconeix  que estan  limitats  per  una  Llei  d’estrangeria  i  una  Llei  de  la  funció  pública,
però remarca que el Govern municipal pot influir en el Govern central i pot impulsar
un conjunt de canvis legislatius per ampliar criteris i afavorir que realment hi hagi
aquesta diversitat en la plantilla municipal o, fins i tot, més enllà de les reformes
legislatives, pensa que es podrien plantejar campanyes informatives. Es pregunta si la
ciutadania  d’origen  migrat  de  Barcelona  coneix  prou  els  accessos  a  la  funció  pública
de  les  ofertes  que  té  l’Ajuntament  de  Barcelona  actualment.  Pensa  que  potser  es
podrien fer campanyes informatives per fer-ho arribar i donar a conèixer més la
institució,  perquè  les  persones  d’origen  migrat  també  tinguin  ganes  de  poder-hi
treballar.
En tot cas, opina que és qüestió de voluntat política i de lideratge. I, per tant, ja que
ha sortit aquest tema, creu que és un primer pas per poder-hi seguir treballant i per
conèixer quina intenció té el Govern municipal respecte a això.

El  Sr.  SIERRA  posa  en  coneixement  que  totes  les  places  són  d’accés  per  mèrits,  per
l’aprovació d’unes oposicions o pel  concurs  d’interins  i  no dona lloc  al  fet  que s’hagi
de reservar un determinat percentatge a persones migrades. Afirma que, en canvi, sí
que  legalment  s’estableix  per  a  persones  amb  diversitat  funcional  o  per  a  les  dones
dins de la mateixa Guàrdia Urbana de Barcelona.
Tanmateix,  indica  que  en  el  concurs  públic  no  es  té  preferència  per  l’origen  d’una
persona ni del país i, en igualtat de condicions i tracte, mentre es compleixin tots els
requisits, es pot accedir a una categoria professional per uns estudis, per uns nivells
lingüístics, etc.
En tot cas, li agradaria saber quines mesures exactes i efectives vol portar a terme el
Grup  d’ERC.  Troba  que  és  una  llàstima  que  la  Sra.  Baró  s’hagi  quedat  sense  temps,
però  li  agradaria  saber  si  aquesta  diversitat  que  el  Grup  d’ERC  pretén  per  a
l’ajuntament  també  es  compleix  en  el  seu  nombrosíssim  grup  municipal,  tenint  en
compte la quantitat d’assessors i de personal contractat que té el Grup d’ERC.
Finalment, insisteix que els mèrits i la capacitat han de ser els eixos que guiïn la
contractació  pública  i,  a  partir  d’aquí,  sí  que  es  poden  fer  campanyes  per  fomentar
que  aquestes  persones  migrades  tinguin  coneixement  d’aquestes  oportunitats  de
feina que brinda la funció pública, però sense cap tipus de preferència, tracte
discriminatori o de favor.

El  Sr.  BOU  comenta  que  els  darrers  10  anys  s’han  produït  canvis  importants  a
Barcelona respecte al fenomen de la immigració. Considera que la política
d’immigració ha d’apostar per la integració i per l’exigència, més enllà de l’acollida, en
el compromís amb la integració i el respecte a l’ordenament jurídic i a les normes de
convivència.
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El Grup del PP sempre ha donat prioritat al fet que en l’accés a una plantilla pública es
compleixin els  principis  d’igualtat,  mèrit,  capacitat  i  publicitat,  perquè creu que és  la
millor manera de garantir la professionalitat de la feina feta i alhora una de les
fórmules  que  millor  evita  que  es  produeixin  discriminacions  en  l’àmbit  laboral  per
raons  d’origen,  d’orientació  sexual  o  de  raça.  Afegeix  que,  a  més,  el  seu  Grup  ha
defensat la necessitat que la transparència estigui present en totes les actuacions de
l’ajuntament,  molt  especialment en allò que fa referència a la  contractació i  selecció
de  personal.  Transparència  que  alhora  ha  d’anar  acompanyada  de  la  subjecció  a  la
legalitat i que es respectin els requisits exigits tant per a la contractació laboral com
per  a  l’accés  a  la  funció  pública  com  ara  tenir  la  nacionalitat  espanyola,  haver
complert 16 anys i tenir capacitat física i psíquica per exercir les funcions pròpies.
A  continuació,  assenyala  que  en  l’àmbit  legal  aquesta  qüestió  ja  està  resolta,  ja  que
l’article 57 del Reial decret que regula l’Estatut de la funció pública diu: «Els nacionals
dels estats membres de la Unió Europea podran accedir com a personal funcionari en
igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, amb excepció
d’aquells  que,  directament  o  indirectament,  impliquin  una  participació  en  l’exercici
del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels
interessos  de  l’Estat  o  de  les  administracions  públiques.»  Indica  que  més  endavant
estén  l’accés  a  la  funció  pública  a  les  persones  incloses  en  l’àmbit  d’aplicació  dels
tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, i que els
estrangers a què es refereix en els apartats anteriors, així com els estrangers amb
residència legal a Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a
personal laboral en igualtat de condicions que els espanyols.
Finalment, recorda que només per la Llei de les Corts Generals o de les assemblees
legislatives de les comunitats autònomes podrà eximir-se del requisit de la
nacionalitat  per  raons  d’interès  general  per  a  l’accés  a  la  condició  de  personal
funcionari. En resum, destaca que no és una competència municipal i correspon a les
Corts Generals o a les comunitats autònomes, i és una qüestió ja prevista i resolta per
l’actual normativa. Considera, doncs, amb el màxim respecte per al proposant, que és
absurd fer una reserva de places a totes les minories que es poden trobar en una
ciutat com Barcelona.

El Sr. VALLS creu que conèixer la diversitat d’origen dels treballadors públics pot servir
com un dels indicadors d’integració de les persones immigrants o d’origen estranger a
la societat,  i  sobretot l’evolució en el  temps d’aquest indicador.  Diu que és un debat
que molts països tenen. Tanmateix, no coneix cap disposició normativa que estableixi
obligacions de quotes o de discriminació positiva adreçades a reflectir la diversitat de
l’origen  nacional  de  la  ciutadania  en  la  composició  de  les  plantilles  de  les
administracions  públiques.  Comenta  que  a  ell,  que  ve  d’una  tradició  republicana
francesa, sempre li molesta molt aquesta idea de quotes o de discriminació positiva,
ja que li sembla perillosa per a la convivència.
Així doncs, no creu que aquesta proposta hagi de ser la fórmula per millorar la
integració  dels  ciutadans  vinguts  de  l’estranger,  ja  que  potser  s’estaria  atacant  un
símptoma,  però  no  les  causes.  Destaca  que  el  pla  «Reincorpora’t»  2019-2021,  que
recull la política per avançar Espanya cap a un mercat de treball més inclusiu de les
persones en situació d’atur i col·lectius vulnerables, no inclou, a més, cap referència a
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mesures  de  reserva  d’ocupació  pública  per  a  aquests  col·lectius  ni  obligació  de
determinar l’origen migratori per reflectir la diversitat social existent.
Conclou que la reflexió del Grup de Barcelona pel Canvi són polítiques socials potents
d’integració, però no polítiques de quotes o de discriminació positiva.

La Sra. BALLARÍN dona les gràcies a tots els portaveus per les exposicions dels seus
punts de vista, que realment creu que no són gaire diferents, perquè pensa que hi ha
un punt de coincidència, que és que les administracions públiques haurien de ser el
màxim de representatives possible de la societat i com més eficients i eficaces i
exemple  de  servei  públic  són  ho  haurien  de  ser  més.  Indica  que  l’Ajuntament  de
Barcelona,  com  una  administració  exemple  d’eficàcia,  eficiència  i  bon  servei  públic,
segurament ho hauria de ser més del que ho és actualment.
Dit això, destaca que les normes, la llei a què estan tots sotmesos, diuen el que diuen.
Tanmateix, apunta que el Govern municipal ha fet esforços, i recorda el cas de la
Guàrdia  Urbana,  en  què  s’ha  establert  per  llei  aquesta  reserva  d’un  percentatge
determinat  de  places  per  a  dones  amb  l’objectiu  de  feminitzar  aquest  cos,  que  està
format  majoritàriament  per  homes.  En  aquest  sentit,  comenta  que  el  Govern  s’ha
mobilitzat  i  va  portar  l’esmena  a  la  Llei  de  policies  autonòmiques  de  Catalunya,  en
què després es van sumar d’altres grups. Vol destacar que va ser el Grup del PSC qui
va presentar aquesta esmena.
Recorda que no és només un tema de voluntat política, sinó de possibilitat legal de
fer determinades actuacions. Diu que, quan la Sra. Baró parla dels casos de Viena o de
Malmö, no coneix la normativa austríaca o sueca, però pot ser que hi hagi la
possibilitat de fer aquestes discriminacions positives, fet que segurament possibilita
als governs locals tenir aquesta diversitat que la regidora del Grup d’ERC esmentava.
Indica que la modificació de les lleis és una de les vies que hi ha per explorar, és a dir,
canviar les lleis per tal que el personal, funcionari o laboral, també siguin no
nacionals.  Afegeix  que  hi  ha  altres  vies  que  s’estan  explorant,  com  la  possibilitat
d’introduir  en  la  contractació  pública  determinades  clàusules  que  permetin  que
personal d’origen migratori o que tingui una altra llengua o una altra cultura materna
també puguin prestar aquests serveis o que les empreses que comptin amb aquest
personal  tinguin  determinats  avantatges  a  l’hora  de  prestar  aquests  serveis  públics.
Diu que això es pot fer introduint clàusules en què sigui un mèrit les llengües que
parlen les persones que presten els serveis.
De  fet,  anuncia  que  s’està  treballant  amb  el  comissionat  d’Immigració,
Interculturalitat  i  Diversitat  i  s’estan  estudiant  les  vies  del  personal  laboral  i  de
clàusules  a  la  contractació  per  poder  incrementar  la  presència  de  persones  d’origen
migratori, però en el sentit que prestin serveis que segurament en molts casos poden
prestar molt millor que les persones nascudes aquí. Aclareix que pensa en exemples
com mediadors  comunitaris  o  captadors  d’inversions  estrangeres,  en  què  sempre  és
molt més fàcil algú que tingui com a llengua i cultura maternes la de les persones o
les empreses amb què s’ha de relacionar.
Creu que això són valors que tenen presents entre la ciutadania i que cal trobar les
vies,  sempre  respectant  les  vies  d’accés  a  la  funció  pública,  que  sempre  han  format
part del dret i que a Barcelona han fet una administració de tanta qualitat com
l’actual. Insisteix, però, que s’estan explorant aquestes vies.

 



CCM 7/20 Presidencia 24/75

El Sr. BOU vol destacar quatre punts. En primer lloc, que cal apostar per la integració i
buscar el seu compromís, ja que és molt important i és una comunió. En segon lloc, el
principi  d’igualtat,  mèrit  i  capacitat.  Destaca  que  el  mèrit  pot  ser  la  llengua  com  a
actiu propi, cosa que sí que s’ha de valorar. En tercer lloc, indica que és una qüestió ja
prevista i resolta en la normativa actual. I, en quart lloc, apunta que no és una
competència municipal, sinó que correspon a les Corts Generals i a les comunitats
autònomes.

La Sra. BALLARÍN vol destacar que estaven fent un debat sobre el que era la
composició de la plantilla municipal, no més enllà del que són tots els temes
d’integració a la ciutat.
En tot cas, agraeix el to i creu que trobaran punts de trobada entre tots.

ES DONA PER TRACTADA

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

2. – (222/2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’acord del Consell Plenari del 21 de desembre de
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als
annexos. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web
municipal.

La  Sra.  BALLARÍN  indica  que  aquest  és  l’expedient  que  porten  a  cadascuna  de  les
comissions, modificar l’annex 2 de la relació inicial de llocs de treball, que inicialment
es va aprovar per part del Plenari, i totes les modificacions han de tornar a ser
aprovades pel Plenari i passar per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
Explica que són canvis de dimensionament dels serveis municipals, amortització de
dotacions, declaració a extingir de dotacions, trasllat i modificació i creació de
dotacions de llocs de treball. Diu que els detalls els poden trobar a l’expedient.
Finalment,  vol  destacar  que  s’han  traslladat  als  sindicats  que  constitueixen  la  mesa
general  de  negociació,  d’acord  amb  el  que  estableix  el  conveni  col·lectiu  de
l’Ajuntament de Barcelona.

El Sr.  CORONAS manifesta que el Grup d’ERC farà una reserva de vot mentre acaben
d’analitzar tot l’expedient a l’espera del Ple.

El Sr. MARTÍ GALBIS anuncia que hi votarà a favor.

El Sr. SIERRA manifesta que farà una reserva de vot.

El  Sr.  BOU  diu  que,  dins  d’algunes  modificacions,  es  presenten  llocs  que  s’han
d’extingir,  canvis  d’adscripció  per  ajustament  amb  el  funcionament  dels  serveis  i
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altres  que  s’han  de  crear  per  necessitat  del  servei.  Comenta  que  en  aquests  casos
consta que queda garantit l’equilibri pressupostari.
Per tant, el Grup del PP hi votarà a favor.

El Sr. VALLS manifesta que farà una reserva de vot.

La Sra. BALLARÍN agraeix el vot favorable i espera que en el Plenari la resta també ho
facin.

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

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d’acordb)

3. – (1020/18 - 18003968L10) RATIFICAR la resolució, adoptada pel Gerent de Recursos el
16  de  març  de  2020  i  amb  efectes  des  d’aquella  data,  relativa  a  la  retenció  de  les
quantitats degudes per aquest Consistori com a conseqüència del serveis prestats per
part  de  l’empresa,  Tempo  Facility  Services,  SLU  amb  NIF  B66226234,  en  el  marc  del
contracte 18003968L10,  que té per objecte l’execució del  servei  de neteja i  recollida
selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de
l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació  pública  sostenible  (Lot  10:
Districte de Sant Martí); en virtut del que preveu l’article 130.6 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, una vegada acreditada la falta de
pagament  dels  salaris  del  personal  subrogat  durant  el  període  d’execució  del
contracte segons escrit presentat pels representants dels treballadors el 10 de març
de 2020 que s’incorpora a l’expedient;  i  mentre no s’acrediti  el  seu abonament o no
existeixi resolució relativa al seu destí.

(Tractat conjuntament amb el punt 4)

La Sra. BALLARÍN explica que són dos punts que tenen a veure amb el mateix tema.
D’una  banda,  s’eleva  per  a  la  seva  ratificació  en  aquesta  Comissió  de  Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, com a òrgan de contractació,
la resolució urgent que va ser adoptada pel gerent de Recursos respecte a la retenció
del  pagament  de  quatre  factures  en  tramitació  a  l’empresa  Tempo  Facility  Services
pels serveis prestats en el contracte centralitzat dels serveis de neteja.
Recorda que els treballadors havien denunciat i iniciat un procediment judicial, com
consta  a  l’expedient,  per  reclamar  els  impagaments  dels  salaris  corresponents  als
mesos  de  gener  i  febrer.  La  possibilitat  de  fer  ús  d’aquesta  prerrogativa  estava
prevista a l’acord de resolució per causa imputable a l’adjudicatari del contracte, que
també va ser aprovada per la Comissió de Govern el 27 de febrer de 2020, i la
resolució d’aquest contracte es va fer a causa dels molts incompliments que ja havia
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realitzat aquesta empresa. Indica que es van pagar els endarreriments al personal i
les quotes a la Seguretat Social.
A  la  vista  de  la  situació,  diu  que  l’única  alternativa  per  preservar  els  drets  de  la
plantilla i la prestació del servei va ser procedir a la resolució del contracte i a la
modificació del que tenen amb l’empresa de Servicios Operativos Internos per tal que
assumís el servei i la subrogació d’aquesta plantilla.
Diu que aquesta seria l’explicació del primer punt que se sotmet a votació.
Pel que fa al segon punt, manifesta que és la resolució del recurs de reposició, en què
també a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció, com a òrgan de contractació, es proposa la resolució del recurs que ha
plantejat  Millenium  Insurance  Company  contra  l’acord  de  resolució  per  causa
imputable  a  l’adjudicatari  del  contracte  que  tenia  per  objecte  els  serveis  de  neteja
dels edificis del Districte de Sant Martí, que va adoptar la Comissió de Govern el 27 de
febrer perquè prèviament s’havia facultat en aquesta Comissió.
Comenta  que  l’acord  preveia  la  confiscació  de  la  garantia,  que  tenia  un  import  de
252.438,94  euros,  i  en  aquest  recurs  l’empresa  al·legava  indefensió  per  deficiències
en  la  traducció  de  la  comunicació  del  tràmit  d’audiència  en  el  procediment  de
resolució. Informa que el que s’ha aconseguit és acreditar fefaentment que l’empresa
va rebre la documentació necessària per poder oposar-se a la resolució abans de
l’adopció  de  l’acord  i,  per  tant,  que  no  existeix  aquesta  indefensió  que  al·lega  i  que,
en conseqüència, es desestimen les al·legacions.
Diu que aquesta seria una breu explicació dels dos punts de caràcter molt tècnic.

El Sr. CORONAS anuncia que votarà a favor dels dos punts. Indica que és un clar
exemple de contractació que no compleix els requisits del que diu el seu plec de
condicions, de manera que s’ha d’actuar. Voldria que es fes més sovint en molts casos
que també es produeixen en altres àmbits.
En  tot  cas,  indica  que  qui  estava  indefens  aquí  era  el  personal,  a  través  d’aquesta
contractació, però afortunadament sembla que estarà garantida la seva continuïtat
laboral en la subrogació, sigui qui sigui que tingui la nova adjudicació.

La Sra. VILA expressa el vot favorable per a la protecció dels treballadors, ja que per
l’interès general s’han de complir aquests requisits.

El Sr. SIERRA manifesta que votarà favorablement al primer dels punts, i entén que
efectivament s’ha de fer una retenció d’aquest pagament fins que no se satisfacin els
salaris dels treballadors. Espera que també es produeixi la subrogació i no perdin el
lloc de treball.
Tanmateix, respecte del punt 4, planteja una abstenció tenint en compte que, tot i ser
tècnics i havent-hi juristes com ell mateix en el Grup de Cs, no té prou criteris ni la
informació  per  determinar  si  hi  ha  hagut  una  indefensió  per  part  de  l’asseguradora
Millenium.

El  Sr.  BOU  expressa  el  vot  favorable  al  punt  3,  d’acord  amb  l’estudi  de  l’expedient  i
atesa l’existència d’un deute salarial  anterior a la comunicació efectiva a la cessió de
les factures degudes.
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Pel que fa al punt 4, apunta que és un tema estrictament jurídic i, a més, de caràcter
formal,  ja  que  l’empresa  qüestiona  que  s’hagi  respectat  el  dret  a  formular
al·legacions. Per tant, no pot contradir el que assenyala l’informe jurídic, però tampoc
no té els elements necessaris per prendre una decisió ajustada. Per això, en aquest
cas s’abstindrà.

El Sr. VALLS anuncia el vot favorable als dos punts.

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

4. – (1020/18 (18003968L10)) DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr.
Antonio  Morera  Vallejo,  en  representació  de  l’empresa  Millenium  Insurance
Company,  LTD,  contra  l’acord  del  27  de  febrer  de  2020  adoptat  per  la  Comissió  de
Govern,  facultada  per  aquest  acte  en  virtut  de  l’acord  de  Comissió  de  Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció adoptat en sessió ordinària
del 19 de febrer de 2020 que actua com a òrgan de contractació, relatiu a la resolució
per incompliment culpable de l’adjudicatari  del  contracte núm. 18003968L10, que té
per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i  recollida  selectiva  dels  edificis  i  locals
municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 10: Districte de Sant Martí),
atesa la  improcedència d’acceptar  les  al·legacions efectuades per  l’empresa relatives
a la  nul·litat  de l’esmentat  acord,  en virtut  del  que preveu l’article  47.1.  a)  de la  Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques,  en no donar-se les circumstàncies necessàries per justificar l’existència de
la  situació  d’indefensió  al·legada en relació  al  tràmit  d’audiència  atorgat  a  l’empresa
al procediment de resolució contractual que permeti entendre afectada la validesa de
l’acord adoptat i, en conseqüència, la de les obligacions generades pel mateix envers
la recurrent en virtut del que preveu l’article 110 apartat d) i el 213 de la Llei 9/2017,
de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  tal  com  s’exposa  a  l’informe
jurídic que s’incorpora a l’expedient i que serveix de motivació al present acord.

(Tractat conjuntament amb el punt 3.)

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

Proposicionsc)

V) Part d’impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
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5. – (M1923/955) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat
i Prevenció acorda crear, en virtut del que disposen els articles 109 i següents del
Reglament Orgànic Municipal, un grup de treball per tal de treballar en la modificació
de  l’actual  ROM  amb  l’objectiu  de  millorar  la  qualitat  democràtica  de  la  institució.  I
que aquest grup elevi la proposta de modificació del projecte normatiu per a la seva
aprovació.

El Sr. CORONAS comenta que, ara que comencen a sortir de la crisi del COVID-19, hi
ha  aquest  debat  sobre  si  s’ha  de  recuperar  allò  que  hi  havia  o  s’ha  d’aprofitar  per
transformar  i  millorar  les  coses.  Una  de  les  parts  que  el  Grup  d’ERC  creu  que  té  a
veure amb la necessitat de transformació, de modernització i de millora de la qualitat
democràtica és el Reglament Orgànic Municipal.
Diu que no sap si els passa el mateix a la resta de regidors, però a vegades té la
sensació que la seva feina potser no és prou útil. Per exemple, cada grup pot
presentar a la part d’impuls i  control  fins a 5 propostes d’acord al  llarg d’un mes, de
manera que 5 per 6 fan 30 i no sap si 30 propostes al mes són gestionables i es poden
assumir des del Govern.
Comenta que sovint moltes propostes són aprovades, però aquesta aprovació no tan
sols no és garantia que això tiri endavant, sinó que a vegades no es mou i ni tan sols
s’aixeca el bolígraf de la taula per poder començar a donar compliment a tot això.
Aclareix que són propostes del Grup d’ERC, però diu que després buscaran la manera
de compartir-ho amb tothom, i per això demanen que es creï un grup de treball,
perquè són conscients que fan falta dos terços del Consell Plenari per fer una reforma
del ROM i que no serà només amb el que digui el Grup d’ERC, sinó el que diguin tots
els  grups,  i  que  haurien  d’intentar  buscar  una  fórmula  que  millori  la  qualitat
democràtica a la institució.
En tot  cas,  pensa que qualsevol  proposta  hauria  d’estar  ben estudiada,  és  a  dir,  que
arribin prou estudiades per part del grup proponent i també per la resta de grups,
que  s’inclogui  el  cost-benefici  d’aquestes  propostes  i  buscar  la  manera  que  siguin
d’implementació  obligada  o,  com  a  mínim,  que  es  faci  alguna  cosa  en  aquest  sentit
quan aquestes propostes s’aproven.
A continuació, diu que poden parlar de les compareixences, sobre la capacitat que té
l’ajuntament de demanar compareixences només del grup municipal, quan es podrien
ampliar a altres àmbits o fins i tot demanar persones concretes que compareguin per
temes  molt  concrets.  O  en  l’àmbit  de  districtes,  en  què  hi  ha  molts  fòrums  de
participació, però no hi ha gaire poder de decisió real al districte. Constata que tant a
districtes com a la Casa Gran tot acaba sent una mena d’entreteniment polític que no
acaba de veure quin fruit dona.
Així  mateix,  planteja,  per  no  haver  d’entrar  en  modificacions  de  la  llei  electoral,
quines  possibilitats  hi  ha  des  del  ROM  de  poder  fixar  d’alguna  manera  que  els
consellers i conselleres de districte puguin ser escollits de manera directa. Recorda
que en això s’havia avançat feina en el mandat anterior.
Comenta  que  també  cal  facilitar  l’accés  a  la  informació,  de  manera  que  es  faci  un
exercici de transparència cap als grups de l’oposició.
El Grup d’ERC creu que hi ha coses del ROM que es poden millorar, ja que és un ROM
que  té  uns  quants  anys,  tot  i  que  s’han  fet  algunes  actualitzacions,  però  mai  s’ha
entrat en una reforma en profunditat.
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Insisteix  que el  Grup d’ERC no vol  imposar res,  ja  que és conscient  que fan falta  dos
terços del Consell Plenari per modificar el ROM, i per això proposa que hi hagi un grup
de treball en què estiguin tots representats, incloent-hi el personal jurídic de la casa,
per veure quines propostes poden sorgir per elevar-les al Consell Plenari i buscar de
fer una modificació del ROM que creu que és necessària per a la modernització de la
institució i per a les millores de qualitat democràtica, que actualment no són
suficients.

El  Sr.  MARTÍ  GALBIS  avança  el  vot  favorable  a  aquesta  proposició  del  Grup  d’ERC
perquè té tot el sentit que es doni continuïtat a una cosa que ja es va començar a
treballar en l’anterior mandat.
Comenta que el ROM va ser aprovat el 15 de març de 2001, en concret 19 anys abans.
Recorda, per posar en context, que el 2001 va ser quan hi va haver els atemptats a les
Torres  Bessones.  Conclou,  doncs,  que  es  tracta  d’un  text  que  ha  viscut  alguna
modificació, però que queda molt lluny. Per tant, sense presses, però sense aturar-se,
creu que haurien d’entomar aquest repte, no per un tema instrumental,  sinó perquè
realment el ROM és un text molt important que no solament regula la naturalesa
jurídica  o  la  capacitat  d’un  govern  d’actuar  o  deixar  d’actuar  o  quin  règim tenen  els
electes, sinó que hi ha moltíssimes coses molt importants per a la ciutat i per a la
garantia dels drets de la ciutadania que estan regulades pel ROM. Per tant, creu que
tocaria tirar endavant aquesta proposta.
Reconeix que s’han fet algunes modificacions, com el 2017, en què es va modificar el
ROM per tal de poder facilitar l’assistència i la votació dels regidors i regidores en un
conjunt de circumstàncies, com ara les baixes per maternitat, paternitat o malaltia
greu, cosa que volia dir que telemàticament es va obrir una finestra per poder
assegurar la participació efectiva política d’aquests electes que es troben en aquestes
circumstàncies, però indica que va ser una actuació puntual d’un abast molt limitat.
Pensa que es poden millorar força coses en el camp de la qualitat democràtica i coses
que no tenen a veure formalment amb la qualitat democràtica de l’ajuntament o del
funcionament ordinari de l’ajuntament. Considera que cal posar-se d’acord en l’abast,
de manera que es poden plantejar una reforma en profunditat i molt ambiciosa o es
poden posar d’acord a fer unes modificacions parcials i  que no qüestionin la totalitat
o el cos central del ROM actual.
Està d’acord que caldria aprofundir en algunes qüestions que en aquests moments no
estan ben recollides des del punt de vista de la garantia de l’exercici de fiscalització i
seguiment  de  l’oposició  municipal  respecte  al  Govern,  sigui  quin  sigui  el  Govern.
Pensa que el Govern actual necessita millorar i molt pel que fa a donar satisfacció a
les capacitats i qüestions que el ROM atorga als grups municipals de l’oposició.
Constata que més endavant en parlaran perquè hi ha altres iniciatives sobre la
qualitat  democràtica,  de manera que ho deixa aquí  i  reitera el  vot  a  favor  d’aquesta
proposició.

El Sr. SIERRA anuncia que votarà amb entusiasme a favor d’aquesta proposta del Grup
d’ERC, entre altres qüestions perquè el Grup de Cs volia impulsar aquesta modificació
en  el  passat  mandat.  Recorda  que  l’entrada  del  Grup  de  Cs  a  l’Ajuntament  de
Barcelona es va produir en el mandat anterior i ja van fer canvis profunds en una
administració en què, per exemple, per tractar els assumptes que estan tractant en
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aquesta sessió tenien els assessors dels diferents grups una tarda sencera fent
fotocòpies consumint quantitats ingents de paper. Remarca que el Grup de Cs va
aconseguir que aquest procés es digitalitzés i que fos una mica en consonància amb el
segle XXI.
En aquesta línia, destaca que cal ser conscients que el ROM, si bé neix al segle XXI, cal
acomodar-lo i adaptar-lo a la realitat actual, que és molt diferent de la de 2001,
perquè ara hi ha una diversitat de grups municipals que abans no existia i perquè ara
hi ha unes majories que són minories que abans tampoc no existien. Creu, doncs, que
cal fer aquest treball d’adaptació per dotar l’ajuntament de més qualitat democràtica
respecte a la seva reglamentació.
Comenta que ell mateix, en la seva etapa professional, va participar en diverses
modificacions de reglaments i de normes, de manera que estaria encantat de
participar en aquest grup de treball per a la modificació del ROM.
Tanmateix, pensa que estaria bé incloure els reglaments orgànics dels districtes, ja
que Barcelona té 10 districtes i unes normes a la Casa Gran, però en cada un dels
10 districtes  es  funciona  d’una  manera  diferent.  Constata  que,  efectivament,  són
diferents cada un dels 10 districtes de Barcelona, però creu que per a una millor
qualitat democràtica haurien de tenir tots una mateixa regulació.
Opina  que  cal  incidir  en  el  sistema  d’organització  de  l’ajuntament  respecte  a  una
major qualitat democràtica i polir determinades coses que ja en la majoria dels dos
terços  creu  que  s’ha  avançat.  Destaca  que  hi  ha  pendent  no  tan  sols  modificar  el
contingut del ROM, sinó també incloure-hi determinats assumptes que no hi són i que
s’han  dut  a  terme  mitjançant  acords  històrics  de  juntes  de  portaveus,  com  ara  les
declaracions institucionals. Entén que una declaració institucional ha de respondre al
sentiment majoritari  i  absolut de la institució,  ja que representa tot l’ajuntament,  de
manera que s’han de fer per unanimitat, a parer seu.

El  Sr.  BOU  avança  que  hi  votarà  a  favor,  tot  i  que  pensa  que  aquest  grup  ha  d’anar
més lluny d’aquest objectiu de millorar la qualitat democràtica, perquè li sembla una
mica generalista.
Al Grup del PP hi ha una qüestió que els preocupa des de fa uns anys, i per això diu
que cal anar més enllà. A parer seu, toca pensar i reformular quin és el model de futur
del  funcionament  de  l’ajuntament,  és  a  dir,  no  vol  simplement  unes  millores
cosmètiques que serveixin només per tirar endavant millores formals, sinó repensar
el  model,  el  de  funcionament  actual  de  l’ajuntament  amb les  comissions,  que pensa
que està esgotat.
Tot seguit, indica que el model actual ve de lluny i que ha funcionat molt
satisfactòriament, però les necessitats actuals i les exigències socials fan que estigui
d’acord  amb  l’esperit  d’aquesta  proposta  en  el  sentit  que  el  funcionament  del
consistori necessita un replantejament de millora.
A continuació, constata que passen els anys i mensualment assisteixen a les
comissions  d’aquest  Plenari,  a  vegades  amb  una  absurda  reiteració  de  temes  i
posicionaments, perquè és evident que la possibilitat de portar temes de calat és
limitada.
Comenta que el mateix esquema es repeteix als districtes, amb els plenaris que cada
dos mesos es reuneixen i prenen acords sense cap mena de força executiva i sovint
amb un desconeixement total per part de la ciutadania. Reconeix que aquesta
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disposició dels òrgans municipals i la força de les seves resolucions és una qüestió que
pot  excedir  les  competències  d’aquest  ajuntament,  ja  que  prové  de  la  normativa
bàsica estatal, especialment de la Llei de bases de règim local i de la mateixa situació
de l’Administració municipal dintre del sistema territorial que estableix la Constitució.
Pensa que caldrà veure com es pot lligar la millora dels canals democràtics amb
aquesta legislació bàsica.
Diu que una altra aportació que vol fer i que està molt relacionada amb la proposta és
que resta pendent, des que es va aprovar el Reglament de participació, la reforma
dels òrgans de participació dels districtes. Suposa que aquesta reforma està pendent
de la situació jurídica del Reglament de participació, però és una reforma que cal
entomar per resoldre la disfuncionalitat que hi ha entre els òrgans de participació
generals i els districtes.
Comenta que des del Govern municipal se’ls va assegurar la legislatura passada –i fins
i  tot  es  va  presentar  algun  model  d’elecció–  que  aquesta  legislatura  hi  hauria
consellers  escollits  de  manera  directa,  però  constata  que  tampoc  no  s’ha  fet  res  en
aquest sentit.
En definitiva, pensa que aquest grup de treball de reforma del ROM és absolutament
imprescindible i inajornable per tal de millorar la qualitat democràtica de la institució
i apropar-la als ciutadans.

El Sr. VALLS apunta que la crisi provocada pel COVID-19 ha posat de manifest moltes
coses i pensa que està bé que en parlin en aquest grup de treball.
Constata  que  el  Grup  d’ERC  diu  que  s’han  posat  de  manifest  les  mancances  que  té
aquest  ajuntament  en  diversos  aspectes.  Pensa  que  tenen  raó  i  està  d’acord  que
aquest grup de treball és útil, i per això hi votarà a favor.
Tanmateix, en primer lloc, manifesta que la qualitat democràtica d’una institució no la
determina només el Reglament Orgànic Municipal, ja que la qualitat democràtica
depèn, abans que res, de les persones i hi ha molt de marge per millorar, com ho va
demostrar l’últim Plenari.
En segon lloc, indica que potser hi ha una reflexió sobre el mateix sistema electoral,
tot i que no és un tema només per a Barcelona, sinó per a tot el conjunt espanyol, ja
que és una tradició espanyola lligada a la transició, però amb tants partits és difícil
governar, encara que a Barcelona s’hagi aconseguit en aquesta legislatura.
En tercer lloc, comenta que hi ha un tema d’elecció directa. Aclareix que es refereix al
tema de la representació dels districtes i no només a través dels consellers que
nomenen ells mateixos. Constata que es va cap a un sistema de representació més
directa dels districtes, com passa, per exemple, a París. Pensa que a la Barcelona
metropolitana hauria de ser escollit directament per la gent.
En quart lloc, considera que cal pensar el funcionament de la institució democràtica, i
reconeix que les comissions i el Plenari es viuen amb un reglament que és molt
complicat. Aclareix que no diu avorrit perquè hi ha debats molt interessants, però que
no permet gaire iniciativa.
Finalment, indica que el control en aquest sistema molt presidencialista de
l’ajuntament és molt escàs i no té força, només quatre o cinc idees.
Per tant, pensa que aquesta iniciativa va en el bon sentit i que en poden parlar en
aquest grup de treball.
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La Sra. BALLARÍN vol posar en valor el bon funcionament que ha tingut aquest
ajuntament durant tota la crisi provocada pel COVID-19, ja que ha exercit les seves
competències a través dels òrgans competents complint la legislació aplicable i
sobretot  donant  resposta  a  les  necessitats  evidenciades  d’una  manera  àgil  i  eficaç,  i
són  molts  els  exemples  que  hi  ha  hagut  al  llarg  d’aquests  tres  darrers  mesos.
Manifesta  que  volia  començar  dient  que  l’ajuntament  compleix  perfectament  les
funcions que té normativament atribuïdes gràcies a la democràcia.
En primer lloc, vol destacar que durant aquests mesos hi ha hagut una col·laboració
magnífica  amb  la  Generalitat  en  diverses  matèries  i  actuacions,  s’han  exercit  les
competències de l’ajuntament i s’ha col·laborat amb la Generalitat en l’exercici de les
competències que eren pròpies de la Generalitat. Diu que el Departament de Salut en
té plena constància i alguns altres departaments també.
En segon lloc, vol remarcar amb orgull l’alta qualitat democràtica d’aquesta institució.
Reconeix que el Reglament Orgànic Municipal té gairebé 20 anys. Indica, però, que la
Constitució dels Estats Units és de 1788 i quan se cita l’edat que té no produeix tanta
hilaritat com la que ha produït en aquesta sessió que un reglament tingués 20 anys.
Tanmateix, diu que és cert que en aquests 20 anys ha evolucionat el marc legal
d’obligat  compliment  i  també  ha  evolucionat  la  realitat  que  s’hi  preveu,  de  manera
que comparteix el fons d’aquesta proposició. No comparteix, però, en absolut que hi
hagi cap dèficit de qualitat democràtica en el model de funcionament de
l’Ajuntament de Barcelona, ni en el model que va ser pioner de la Carta municipal, ni
en aquest reglament. Creu que estan perfectament delimitades les competències del
Govern,  la  part  executiva,  com aconseguir  que els  ciutadans  i  els  grups  de  l’oposició
garanteixin el compliment d’aquesta part executiva, i també la part d’impuls i control,
que  és  la  que  el  Reglament  Orgànic  Municipal  dona  a  l’oposició  i  també  té
mecanismes per controlar el compliment de les diverses iniciatives que s’hi proposen.
Vol  recordar,  a més a més,  que aquest ajuntament és pioner en el  fet  que l’oposició
també participi del que és la part executiva, ja que a les comissions de l’ajuntament hi
ha presidents que no corresponen al grup de govern. Diu que això també és gràcies al
ROM i no passa a d’altres llocs.
Per tant, sense entrar en les valoracions ni en els motius que porten a presentar
aquesta  proposició  i  sense  predeterminar  on  s’arribarà,  perquè  entén  que  la
modificació d’aquest ROM serà el fruit del treball conjunt i del consens, sí que votarà
a favor respecte al que és crear el grup de treball. De fet, diu que han estat dubtant si
votar a favor o no, perquè aquest grup ja va ser creat. Recorda que el 4 de febrer de
2019 es va publicar a la Gaseta el Decret d’alcaldia que es va aprovar per crear aquest
grup de treball. Diu que és evident que alguns dels membres que van designar cada
un dels grups no són aquí i els grups també han canviat, de manera que caldrà
renovar els càrrecs electes que en formen part. Però reitera que aquest grup de
treball ja està creat i, en aquest sentit, se n’actualitzarà la composició.
En resum, anuncia que votarà a favor d’aquesta proposició no per manca de qualitat
democràtica, sinó perquè lògicament han passat 20 anys i ha canviat la normativa a la
qual s’ha d’adaptar i  perquè és cert que estava pensat segurament per a un nombre
de grups municipals diferent de l’actual i per a una altra realitat. Està convençuda que
el  resultat  d’aquest  grup  de  treball  serà  un  nou  ROM  exemple  de  qualitat
democràtica, com ho ha estat i ho continua sent, malgrat les crítiques que alguns
regidors formulaven, el Reglament Orgànic Municipal.
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El Sr. CORONAS agraeix el vot favorable de tots els grups, incloent-hi el Govern, la
qual cosa posa de manifest que, evidentment, creuen que aquest ROM encara genera
algunes incomoditats respecte a la qualitat democràtica actual. Apunta que
segurament  quan  es  va  fer,  l’any  2001,  responia  a  una  realitat  social  i  política  d’un
moment determinat, de manera que no fa cap crítica a aquest ROM, ja que s’ha estat
utilitzant durant tots aquests anys i ell com a regidor durant els darrers 5 anys.
Aclareix que, evidentment, quan parla de millorar la qualitat democràtica no és que
estigui dient que la institució no és democràtica, sinó que es poden fer millores,
perquè el  context  social  i  polític  ha canviat.  Li  sap greu que la  Sra.  Ballarín  s’ho hagi
pres com una crítica a la qualitat democràtica de l’ajuntament, cosa que no qüestiona
com a institució. En tot cas, constata que el ROM sí que deixa en mans de la voluntat
del  Govern  moltes  coses,  perquè  com  a  executiu  l’alcaldia  té  la  capacitat  de  fer
decrets  i  tirar  endavant  moltes  mesures  sense  necessitar  ni  l’opinió  dels  grups  de
l’oposició.
Indica, doncs, que la qualitat democràtica actualment està en mans de la voluntat de
les persones. Espera que la Sra. Ballarín no entengui això com una crítica i que
d’aquest grup surti  un treball  de millora d’aquest reglament, que segurament és una
peça de les moltes que hi ha. Constata que han sortit altres temes fins i tot pel que fa
a competències. Pensa que possiblement també hauran de començar a parlar de la
Carta municipal de Barcelona, de si realment s’està desplegant com cal o si es pot fer
una ampliació de competències i, per tant, de funcions i atribucions a partir de la
Carta municipal de Barcelona; de la modernització de la institució; de la digitalització
de l’Administració, és a dir, tot un seguit de coses que creu que són molt necessàries.
Destaca  que  en  algunes  d’elles  –no  precisament  el  ROM–  sí  que  s’ha  posat  de
manifest,  durant  aquests  3  mesos  d’estat  d’alarma  i  confinament,  que  no  estaven
preparats, que eren insuficients. Reconeix que s’ha fet un gran esforç per intentar dur-
ho a terme, però, tot i així, hi ha molts deures pendents.

La Sra. BALLARÍN pensa que ha quedat clar que el Govern comparteix que cal fer
aquest grup de treball per actualitzar el ROM. Afegeix que totes les normes dins del
marc legal són susceptibles de millorar.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

6. – (M1923/953) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat
i  Prevenció  acorda  que  el  Govern  Municipal,  tot  tenint  en  compte  l’experiència  i  els
resultats del Pla de Xoc per la convivència de Ciutat Vella del maig del 2018, treballi
amb consens veïnal, social i polític per tal de trobar noves estratègies per donar
solucions  a  la  triple  crisi  social,  d’inseguretat  i  de  convivència  que  està  vivint  el
districte de Ciutat Vella. Que els sistemes de protecció social del districte es reforcin i
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cerquin noves sinèrgies amb les entitats socials que treballen al districte i els diversos
cossos de seguretat. Que es treballi per a promocionar les patrulles mixtes de
membres  de  la  Guàrdia  Urbana  i  Mossos  d’Esquadra,  tot  afiançant  la  col·laboració
entre aquests dos cossos de seguretat, així com que es retorni a les patrulles mixtes
dins del Metro de Barcelona. Que es cerqui una nova manera de denunciar
específicament la presència de narcopisos i els diferents punts de venda de droga de
manera ràpida i segura per als veïns tal i com ja passa en les denúncies sobre
possibles pisos turístics il·legals.

El Sr. MARTÍ GALBIS comenta que la proposició tracta d’un tema recurrent sobre crisi
social, incivisme i inseguretat i delinqüència en unes zones en què estan acostumats,
per desgràcia, a comentar-ho gairebé en cada sessió de la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, com és el cas de Ciutat Vella i
en concret el barri del Raval.
Indica  que  s’ha  negociat  una  transacció  amb  el  Govern,  de  manera  que  s’han  de
pronunciar sobre aquest text final, que matisa i relativitza alguns aspectes dels punts
principals de la proposició, però sense defugir en cap moment la responsabilitat que
tenen  tots  a  l’hora  d’afrontar  noves  estratègies,  d’implicar-hi  més  gent  i  aportar-hi
més recursos per lluitar contra aquests tres eixos en què es basa la proposició.
En primer lloc, vol citar el tema de la crisi social, ja que constata que hi ha uns
problemes  socials  enormes  en  aquests  barris,  especialment  al  Raval,  que  s’han
agreujat  d’una  manera  molt  dura  durant  aquests  3  mesos  de  confinament  i  de
pandèmia del COVID-19. Diu que el Sr. Batlle, el regidor del districte, regidors d’altres
grups i ell mateix han tingut ocasió aquests dies de ser-hi, de trepitjar carrers, de
trepitjar el Gòtic, el Raval i la Barceloneta, de parlar amb veïns, amb afectats, amb
col·lectius  que  s’han  autoorganitzat,  amb  comerciants  que  pateixen  la  situació,  amb
gent que els diu quanta gent pateix mancances socials, quina descohesió social hi ha,
on s’arribarà, etc. Remarca que cal que les administracions s’hi posin, ja que la gent, si
pot,  se’n  va  del  barri.  No  vol  dramatitzar  la  situació  més  del  compte,  però  insisteix
que és una situació molt dura des del punt de vista social, d’incivisme i d’inseguretat
en alguns casos.
A  continuació,  indica  que  s’estan  produint  episodis  de  violència  que  fan  por,  amb
robatoris i baralles multitudinàries. Afegeix que hi ha menors desemparats que
segurament  no  tenen  més  remei  que  fer  segons  què  a  l’hora  de  poder  menjar  cada
dia, a part que estan sotmesos a màfies de la droga que el que fan amb ells és
inhumà. Apunta que hi ha veïns autoorganitzats en plataformes intentant defensar la
seva manera de viure en el seu barri de tota la vida.
Per tant, pensa que no es pot demanar un pla de xoc cada dia, ja que no es pot
funcionar a partir de plans de xoc que es treuen del barret perquè hi ha una urgència.
Remarca que són problemes estructurals i que requereixen una acció transversal
d’àmbit  social  i  recursos  socials,  comunitaris  i  que  vagin  dirigits  a  millorar  la
convivència  i  els  recursos  policials  i  de  seguretat,  que  han  d’anar  adreçats  no
solament a atacar la delinqüència ordinària, que això és el pa de cada dia, sinó a fer
front a unes màfies organitzades que estan creant el terror en algunes zones de la
ciutat, del Districte de Ciutat Vella i del Raval en concret.
Aclareix que no parla només de recursos municipals, perquè això és impossible
afrontar-ho amb recursos municipals, sinó que calen recursos d’altres administracions
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–com els Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya–, recursos socials, ja que
que durant aquests 3 mesos de pandèmia no hi ha hagut els serveis socials activats i
hi ha hagut una suplència de serveis socials  d’una naturalesa privada, sense ànim de
lucre, que han hagut de carregar amb les necessitats de molts col·lectius.
Manifesta que hi ha una necessitat que actuïn la judicatura i la fiscalia, i de canviar
lleis.  Considera  que  el  Govern  de  l’Estat  ha  d’impulsar  i  fer  que  s’aprovin
modificacions legals que permetin tenir més instruments per lluitar amb eficàcia
contra la delinqüència.
Pel que fa a la multireincidència, destaca que no hi ha manera que surtin canvis en
l’àmbit  de  les  Corts  de  l’Estat,  al  Congrés  i  al  Senat,  perquè  hi  hagi  més  eines  per
lluitar amb més eficàcia.
En definitiva, constata que existeix el pla «Barcelona, Ciutat Segura», que és un bon
paraigua per treballar amb la Generalitat. Afegeix que hi ha més agents de policia que
uns mesos enrere, és a dir, més agents dels Mossos d’Esquadra destinats a Barcelona,
a Ciutat Vella i al Raval, i més agents de la Guàrdia Urbana.
En tot cas, planteja que calen estratègies socials, preventives i policials, amb consens
veïnal i territorial. Afegeix que calen més recursos, especialment socials, i calen
patrulles mixtes. Pensa que cal lluitar per tornar a l’eficàcia de les patrulles mixtes de
la  Guàrdia  Urbana  amb  els  Mossos  d’Esquadra  tant  en  superfície  com  al  metro.
Finalment, indica que també calen mecanismes perquè la gent pugui denunciar els
narcopisos d’una manera més segura, com ja passa amb les denúncies que es fan en
possibles pisos turístics il·legals.

El Sr. CORONAS constata que es torna a parlar de Ciutat Vella i es tornen a demanar
mesures de xoc. No sap quantes vegades s’han demanat i s’han aprovat.
Manifesta  que  Ciutat  Vella  no  és  l’exclusiva  a  la  ciutat,  sinó  que  cal  tenir  molt  en
compte els barris que hi ha a la banda del Besòs, a Nou Barris, al Carmel o a la
Marina.  No  creu,  però,  que  sigui  una  triple  crisi,  sinó  que  n’és  una  que  té  moltes
derivades.
Indica que a Ciutat Vella conviuen una sèrie de problemes enquistats molt arrelats de
fa molt de temps que fa que avui dia hi hagi aquesta situació. Apunta que no tan sols
calen mesures de xoc, sinó que calen polítiques transformadores en profunditat, i
això  passa  des  de  les  mesures  policials  i  judicials  fins  a  polítiques  d’habitatge,  de
promoció econòmica i de reforç de tots els temes de drets socials.
Diu  que  si  una  cosa  ha  posat  de  manifest  aquesta  crisi  del  COVID-19  és  l’economia
submergida i la precarietat laboral de moltes persones que viuen a Ciutat Vella i que
ara  estan  fent  cua  als  menjadors  socials  i  demanant  més  atenció  a  l’Oficina  de
Benestar  Social,  perquè  la  societat  els  ha  deixat  amb  el  cul  a  l’aire,  sense  poder
treballar, sense poder ingressar i en unes condicions lamentables en els seus
habitatges, en alguns fins i tot propietat de l’ajuntament. Per tant, cal fer una aposta
de treball en profunditat.
Recorda  que  el  Grup  d’ERC  ja  va  presentar  el  Compromís  per  Ciutat  Vella,  en  què
parlaven de les  mesures policials  i  judicials,  d’una banda,  perquè s’enfronten a totes
les tipologies de crim organitzat que estan concentrades en aquest cas, com ara
delictes contra el patrimoni, delictes contra la salut pública, delictes de tràfic de
persones i de prostitució, cosa que s’ha d’afrontar des d’una vessant policial i judicial,
però planteja que també cal fer polítiques d’habitatge.
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Comenta  que  l’altre  dia  visitant  el  Gòtic  va  constatar  que  un  de  cada  tres  locals
segurament no tornarà a obrir. I apunta que el fet que a Ciutat Vella hi hagi locals
buits és un problema segur. Especifica que ho és a tota la ciutat, però a Ciutat Vella
molt especialment.
Per  tant,  hi  votarà  a  favor,  però creu que ja  no n’hi  ha  prou amb parlar  de plans  de
xoc, sinó que s’ha d’actuar. Igual que veu alguns regidors de govern que sí que estan
disposats a afrontar aquest tema, diu que altres sembla que o els fa por o se senten
incapaços o a l’hora de la veritat no tenen aquesta capacitat de visió transformadora.
Remarca que Ciutat Vella necessita recuperar Foment de Ciutat Vella, és a dir,
necessita recuperar un instrument de polítiques transformadores de llarg abast, ja
que ara mateix tot això no hi és. Apunta que el Govern diu que tot el que es demana
ja s’està fent, però pensa que si s’està fent i no funciona és que no es fa prou.

El Sr. SIERRA expressa el vot favorable del Grup de Cs i entén que ara més que mai sí
que cal  un pla  de xoc.  Recorda que ja  se n’han fet  molts,  però insisteix  que ara més
que mai fa falta un pla de xoc a Ciutat Vella.
Diu que, en primer lloc, parlarà com a veí del Gòtic sud i com a veí de Ciutat Vella.
Manifesta  que  els  veïns  estan  farts  d’okupació,  de  narcopisos,  de  venda  de  drogues,
de prostitució al carrer, de robatoris amb violència, etc. En resum, diu que els veïns
de Ciutat Vella tenen por i no es pot viure amb por. Recorda que en la passada sessió
ja va dir al Sr. Batlle que posessin punts fixos al Raval perquè les màfies que okupen
pisos i venen drogues amenacen fins i tot els veïns que tenen els nassos de defensar
els seus drets i de denunciar públicament aquestes okupacions. Declara que calen
més agents i punts fixos, i que es desenvolupin plans específics per a tipus específics
de delinqüència.
Com a regidor, exposa que cal un pla per salvar el comerç i les urgències socials que
té  el  districte.  Reitera  l’agraïment  a  la  consellera  Chacón,  del  Grup  de  JxCat,  i  a  la
consellera Barea, del Grup de Cs, que han estat allà de voluntàries i saben de primera
mà les necessitats que té el districte, el drama social que s’està vivint de persones que
s’han quedat sense cap tipus de recurs.
Comenta  que  és  un  districte  que  s’ha  deprimit  absolutament.  Està  d’acord  amb  el
Sr. Coronas que hi haurà multitud de locals buits. Reconeix que sí que hi ha altres
punts deprimits de la ciutat, però destaca que Ciutat Vella és un districte
eminentment  turístic.  Indica  que la  major  obra  de  gòtic  civil  d’Europa és  allà  i  no  es
pot traslladar, i els turistes van a Ciutat Vella. Lamenta, però, que enguany ja no hi ha
turistes i els veïns patiran les conseqüències directes de la inseguretat perquè no hi
ha  turistes  als  quals  robar.  Afegeix  que  els  comerços  hauran  d’anar  tancant  i  no
podran aixecar la persiana. Per tant, ara més que mai cal un pla de xoc també que
recuperi el comerç de Ciutat Vella, que recuperi els autònoms i les empreses de Ciutat
Vella i la defensa dels veïns, que no poden seguir vivint amb por.
Reitera el seu vot a favor.

El Sr. BOU constata que novament tenen sobre la taula la inseguretat de Ciutat Vella.
Es pregunta quant de temps més hauran d’esperar els veïns per a accions concretes i
mesures efectives en aquest districte i què ha de passar perquè es tingui en compte
de manera real el que els grups polítics traslladen al Govern cada mes en aquesta
Comissió.
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Recorda que a la sessió de maig van traslladar el drama dels veïns de Ciutat Vella i van
demanar accions concretes, urgents i efectives en un pla especial per a aquest
districte que fes front a la inseguretat, a l’incivisme, a la violència, a la insalubritat i als
punts de venda en alguns carrers com a supermercats de droga del barri del Raval.
Dona, per tant, suport a la proposició del Grup de JxCat, com el Grup del PP ha fet
sempre i continuarà fent amb tots els grups polítics per donar solucions a la gent per
la inseguretat. Pensa que trobar noves maneres de fer denúncies de narcopisos o
punts de venda està molt bé, però no servirà de res mentre no hi hagi una actuació
pertinent dels cossos de seguretat, ja que els veïns es cansen quan la policia els diu
que ja no pot fer res més. Indica que aquesta és una de les denúncies dels veïns del
carrer dels Salvador.
Tanmateix, hi ha una cosa que el preocupa més, i és això que en diuen les patrulles o
els piquets de defensa, que són grups de veïns desesperats, perquè no creu que els
veïns trobin gust a enfrontar-se amb delinqüents, sinó que han d’estar molt enfadats,
desesperats i preocupats per voler fer una cosa que no saben fer ni han de fer.
Considera que això és un perill perquè no saben res de seguretat i, a més, en aquests
enfrontaments hi pot haver alguna desgràcia. Per tant, opina que això sí  que s’ha de
mirar i, si la Guàrdia Urbana és capaç de donar una mica de seguretat i tranquil·litat,
aquests veïns es podran retirar. Apunta que això passa a Ciutat Vella, però que també
hi  ha  altres  barris  en  què  això  també  passa.  Diu  que  això  s’ha  d’intentar  evitar  de
totes passades, perquè els enfrontaments i els desordres a la llarga perjudiquen
enormement a tothom i sobretot a l’Ajuntament de Barcelona.

El  Sr.  VALLS  constata  que  tornen  a  parlar  d’aquest  tema  perquè  és  un  tema
important,  perquè saben que amb una crisi  econòmica i  social  com l’actual,  amb els
problemes de les grans ciutats, els temes de delinqüència, de tràfic de drogues i de
tot tipus tornaran i poden tornar amb més força i més violència. Pensa, doncs, que cal
lluitar ja contra aquesta realitat i preparar-se el repte que pot representar l’increment
de la inseguretat. Destaca que això demana moltes polítiques públiques,
econòmiques, socials, però també cooperació amb els altres cossos de seguretat,
amb l’Estat, amb la Generalitat i una gran política de seguretat per a la ciutat.
Així doncs, manifesta que cal tallar com sigui el risc d’agreujament i cronificació de les
pitjors problemàtiques a determinats punts de Ciutat Vella després del confinament.
Indica que les solucions passen per la bona gestió municipal en tots els àmbits, per
una  política  integral  i  pel  treball  conjunt  de  l’ajuntament  amb  la  xarxa  d’entitats
socials. Diu que l’impacte del COVID-19 als barris de Ciutat Vella ha estat per sota de
la mitjana de la ciutat, però probablement en algunes zones del districte els efectes
col·laterals del confinament han estat per sobre.
Recorda que a la sessió de febrer de la Comissió es va aprovar per unanimitat la
proposició que es va fer per dissenyar un nou pla específic per lluitar contra els
narcopisos, una xacra que Ciutat Vella pateix especialment, però la solució a aquest
greu problema no pot ser parcial, perquè no és un problema de canal denúncia, sinó
que són propostes. Creu que aquesta proposició va en el bon sentit i demostra la
preocupació de tots els grups per aquest problema.

El  Sr.  BATLLE  agraeix  al  Sr.  Martí  Galbis  l’acceptació  de  la  proposta  de  transacció.
Manifesta que aquesta proposta no tan sols és una proposta que el Govern vota, sinó
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que comparteix plenament, ja que és un text final que vol mantenir l’esperit de fons
de la proposició inicial tot aportant-hi algunes idees, destacant alguns temes i afinant
algunes de les demandes concretes que s’hi presenten.
Reitera que l’esperit de fons de la proposició el comparteixen, i personalment, com a
responsable de l’àmbit de prevenció i seguretat, considera que Ciutat Vella ha de ser
una prioritat del Govern municipal. Destaca que també ha de ser una prioritat del
Plenari de l’ajuntament, de les àrees socials i, per descomptat, de l’Àrea de Prevenció
i Seguretat. Indica que Ciutat Vella ha de ser una missió compartida i necessita un
abordatge integral des de totes les dimensions i generant tots els consensos
necessaris.
Comenta  que  s’ha  vist  amb  alguns  grups  al  districte.  També  vol  agrair  el  paper
important que els grups municipals, tant del Govern com de l’oposició, fan al districte,
ja que sap que al Districte de Ciutat Vella no és fàcil. Diu que en aquest cas no hi ha
Govern ni oposició, sinó una voluntat de servei a una problemàtica social i veïnal, i
també de seguretat, que cal tirar endavant.
Pensa que possiblement cal recuperar instruments que van ser útils en el passat i que
van decaure. Comparteix en gran part la preocupació que també ha expressat el
regidor Coronas respecte al paper important que Foment de Ciutat Vella va suposar
en el seu moment.
Així mateix, manifesta que cal potenciar i activar totes les polítiques socials.
Considera que la política de seguretat és, per sobre de tot, una política social, de
servei a les capes més necessitades, però també cal anar acompanyant i activar el
conjunt  de  la  resta  de  polítiques  socials.  Creu  que  a  Ciutat  Vella  s’han  generat
diferents espais de diàleg amb les entitats socials, les veïnals, les econòmiques, les
comercials i les educatives, en què s’ha compartit la diagnosi i s’han recollit propostes
que el Govern està analitzant per plantejar actuacions concretes que permetin trobar
solucions a les principals problemàtiques detectades en aquest districte.
A continuació, explica que en aquest treball permanent cal generar consensos i tenen
un paper primordial els diferents espais de participació i els consells sectorials del
districte.  Apunta  que  s’han  d’aprofitar  les  xarxes  de  socialització  que  hi  ha  en  el
districte, però també les xarxes estructurades institucionalment.
En relació amb la seguretat, explica que el text final de la proposició expressa de
manera sintètica però clara allò que consideren: la seguretat pública és un dret social
bàsic  i  aquest  es  construeix  amb  cossos  de  seguretat  –condició  necessària–,  però
també  creant  les  condicions  de  seguretat  i  benestar.  Diu  que  s’hi  han  escarrassat,  i
informa  que  la  setmana  abans  que  es  declarés  l’estat  d’alarma  ell  mateix  va  ser  a
Madrid  per  reunir-se  amb el  secretari  d’Estat  de Seguretat  i  amb la  presidenta  de la
Comissió d’Interior del Congrés dels Diputats per explicar-los, primer, la problemàtica
general de la seguretat a Barcelona, la concreta de Ciutat Vella i la petició de les
modificacions  legislatives  necessàries  per  acabar  amb  el  clima  d’impunitat  que
determinats delictes tenen.
Afegeix que el dia anterior es va veure amb el fiscal superior de Catalunya, el fiscal
Bañeres, i li va explicar com es vivia aquesta recuperació de la normalitat també en
els aspectes negatius que aquesta recuperació de la normalitat suposa. Creu que el
fiscal va compartir amb ell aquesta preocupació. Comenta que li va brindar la
possibilitat de fer una visita a peu de carrer, acompanyant la fiscal encarregada de
Ciutat Vella, no per accentuar els elements de seguretat, sinó també per poder
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compartir les problemàtiques socials que hi ha associades aquí. Indica que hi ha
carrers de Ciutat Vella en què realment hi ha un problema greu, cosa que li han sentit
dir els regidors en totes les trobades que han pogut tenir. Considera que a Ciutat
Vella fan falta actuacions molt més de fons, en l’àmbit de les polítiques socials, en les
polítiques d’urbanisme i en les polítiques d’habitatge.
Tot seguit, manifesta que s’han de fer actuacions sempre respectuoses amb l’estat de
dret.  Diu  que  s’han  desaconsellat  sempre  les  actuacions  d’impuls  voluntarista,  que
són absolutament negatives. Apunta que aquest és un tema que s’ha de desactivar en
el moment mateix en què això es pogués produir. Es compromet a escoltar totes les
vegades que calgui les preocupacions expressades pels ciutadans, els veïns del barri i
els comerciants, i totes les casuístiques i les problemàtiques que conviuen en el
Districte de Ciutat Vella i d’una manera molt especial en el barri del Raval.
Anuncia que, per descomptat, des del punt de vista policial es posaran els reforços
que calguin.  Assenyala que a finals  del  mes de juliol  s’hauran incorporat a Barcelona
prop de 300 agents,  d’una banda,  de la  Guàrdia Urbana,  perquè hi  ha una promoció
que  està  a  punt  de  començar  la  seva  funció  després  d’haver  fet  el  seu  pas  per
l’Institut  de  Seguretat  Pública.  D’altra  banda,  de  la  nova  promoció  de  Mossos
d’Esquadra, també s’espera que vingui un important contingent a la ciutat.  Creu que
la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana està vivint un moment
dolç i profitós. Afegeix que estan integrats en el projecte impulsat en el seu moment
pel Departament d’Interior de «Barcelona, Ciutat Segura». Explica que a la Junta Local
de Seguretat també exposen la problemàtica específica de Ciutat Vella. Indica que hi
ha una Junta Local de Seguretat específica de Ciutat Vella en què es fa l’abordatge de
les  problemàtiques  de  seguretat,  però  també  de  les  problemàtiques  socials  que  s’hi
donen.
Diu  que  no  es  busquen  miracles,  perquè  no  n’hi  hauria,  sinó  que  hi  ha  d’haver  un
treball continuat en una situació que els preocupa, però que també els ocupa.
Manifesta que des que el Govern ha iniciat el seu mandat no ha deixat ni un minut
d’estar  preocupat  per  Ciutat  Vella,  de  dialogar  amb  els  veïns,  de  treballar  amb  el
districte  i  amb les  àrees  socials  d’aquest  ajuntament,  i  de  mantenir  també un diàleg
permanent amb el conjunt dels grups municipals en el consistori.

El Sr. MARTÍ GALBIS agraeix a tots els grups el suport a aquest text transaccionat i
desitja que hi hagi conseqüències en aquest tipus de noves estratègies transversals
per  tal  que  al  cap  d’uns  mesos  hi  hagi  resultats  de  millora  social,  de  seguretat  i
convivència al barri.

El Sr. SIERRA vol posar de manifest que la ciutat somiada de la Sra. Colau, sense
turistes i sense cotxes, serà la tomba de molts empresaris i autònoms a Ciutat Vella.

El Sr. BOU agraeix al Sr. Batlle com a responsable tot el que els ha dit, ja que sent que
n’és  coneixedor  i  que espera  poder  solucionar-ho.  Pensa  que estan en  el  bon camí  i
que  l’important,  en  primer  lloc,  és  saber  que  hi  ha  un  problema  i  després  buscar  la
solució.

El Sr. BATLLE es felicita d’aquest ampli consens, tot i que no és una felicitació, sinó un
repte i un estímul per perseverar.
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També vol donar les gràcies molt personalment als regidors amb qui ha tractat aquest
tema, com el Sr. Coronas i el Sr. Martí Galbis, i el treball que està realitzant en Marc
Serra en la seva àrea, que li ha fet cessió del temps que li pertocava per parlar més
específicament de les problemàtiques socials. Insisteix que hi ha un repte, però
també la voluntat de fer-hi front.

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/953) Que  el  Govern  Municipal,  tot  tenint  en  compte  l’experiència  i  els
resultats del Pla de Xoc per la convivència de Ciutat Vella del maig del 2018,
reforci el treball que està duent a terme pel consens veïnal, social i polític per
donar  solucions  a  la  crisi  social  i  a  la  percepció  d’inseguretat  que  està  vivint  el
districte de Ciutat Vella. Aquest abordatge requereix del compromís actiu de
diferents actors i serveis: Que els sistemes de protecció social del districte es
reforcin i cerquin noves sinèrgies amb les entitats socials que treballen al districte
i  els  diversos  cossos  de  seguretat,  com  també cal que  es  potenciï  l’aliança  entre
els agents socials i econòmics per fonamentar el desenvolupament econòmic del
districte; alhora que cal sumar la implicació dels sectors culturals, educatius i
esportius. Que es treballi per a reforçar la seguretat pública tan amb les
actuacions dels cossos de seguretat i amb les accions de prevenció i
convivència. El treball de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra és fonamental, i
cal vetllar i exigir el manteniment dels compromisos presos per l’Ajuntament i per
la  Conselleria  d’Interior  en  les Juntes  Locals  de  Seguretat  i  en  el  Pla  Barcelona
Ciutat Segura: més suport, més efectius, més i millor coordinació. Promocionar un
model de desplegament a Ciutat Vella en que ambdós cossos garanteixin un cert
equilibri de presència ens els espais públics que es considerin crítics, així com
estudiar la possibilitat de retornar a les patrulles mixtes dins el Metro. Que
s’estudiï  la  possibilitat  d’una  nova  manera  de  denunciar  específicament  la
presència  de  punts  de  venda  de  droga  en  immobles  i  a  l’espai  públic  de  manera
ràpida i segura per als veïns tal i com ja passa en les denúncies sobre possibles
pisos turístics il·legals.

Del Grup Municipal Ciutadans:

7. – (M1923/982) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: 1.- La publicació de la relació de la contractació menor de
l’Ajuntament de Barcelona i  de les seves empreses municipals durant els  quinze dies
posteriors a la finalització de cada trimestre. 2.- La reserva de la contractació menor
per aquells  casos en què existeixi  una situació puntual  i  l’ús de procediments oberts,
com el procediment obert simplificat sumari o obert simplificat, en la resta de
prestacions que tinguin caràcter recurrent. 3.- La pràctica desaparició de les
autoritzacions de despesa genèriques i les bestretes de caixa fixa, limitant el seu ús a
situacions molt puntuals i amb caràcter residual. 4.- La no invitació a participar en la
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contractació directa a empreses que estan sent investigades per corrupció en matèria
de contractació pública.

La Sra. GUILARTE explica que la proposició és sobre contractació, perquè el Grup de
Cs veu que amb massa freqüència organismes i ens públics, fins i tot edils
d’ajuntaments  importantíssims  de  Catalunya,  acaben  davant  de  la  justícia  o,  com  li
passa a l’Ajuntament de Barcelona, havent de ser advertits i  sota sospita de l’Oficina
Antifrau per pràctiques que disten molt del bon govern.
Diu que al Grup de Cs li preocupa cada vegada més veure que això es repeteix i que
sembla que està assumit pel Govern municipal com una cosa inherent al
funcionament  de  l’ajuntament,  quan  el  mateix  Tribunal  de  Comptes  situa  aquesta
pràctica al límit de la legalitat i fins i tot contra el que exigeix el mateix Codi ètic de
l’ajuntament.  Per  tant,  s’estan  institucionalitzant  d’alguna  manera  pràctiques  que
definitivament no responen al bon govern.
Afegeix  que,  a  més,  durant  l’estat  d’alarma  declarat  pel  COVID-19  i  quan  més
transparència  i  més  eficiència  en  la  gestió  es  requereix,  s’han  trobat  que  s’ha  estat
utilitzant  el  procediment  de  contractació  d’emergència  per  realitzar  de  manera
persistent multitud de contractacions que poc o res tenien a veure amb aquelles
necessitats excepcionals reals per a les quals es permet aquesta modalitat. Constata
que usar i abusar de la contractació directa sense concurrència ni publicitat i afavorir
o subvencionar afins a través d’aquesta via  ha donat lloc al  fet  que s’hagi  instaurat  i
consolidat en aquest segon mandat una mena de «dedocracia» de la Sra. Colau, com
ara a empreses que estan sent investigades per corrupció en contractació com Inipro
o a persones que, a més de donar-los aquests contractes a dit, també apareixen com
a assessors a sou del Govern.
Indica que fins i tot els 5 contractes que s’han fet per tallar els carrers a tort i a dret al
final  han  acabat  sent  investigats  per  l’Oficina  Antifrau,  per  no  parlar  del  «dedazo»
encobert del no concert dels balcons via subvenció directa per afavorir el magnat de
la comunicació i dels hòldings amb seu en paradisos fiscals.
Creu que això no és acceptable i que una institució i un ajuntament com el de
Barcelona no pot estar associat ni a la paraula «antifrau» ni a la paraula «organismes
de la competència» que t’avisen i t’insten a canviar aquest sistema.
Afegeix que també hi ha exemples com els contractes de publicitat i autobombo del
tipus  «Barcelona  té  molt  de  poder»,  que  per  l’esborronadora  xifra  de  6,5  milions
pretenia donar ànims als barcelonins, en comptes de fer-se servir per donar solucions
a la quantitat de necessitats que s’han vist agreujades per aquesta pandèmia. Diu que
a aquesta situació s’hi ha d’afegir l’abús sistemàtic que es fa de la contractació menor,
que avui dia suposa un 94% de la contractació total de l’ajuntament.
Per tant, diu que la situació no és que sigui preocupant, sinó que ara per ara és urgent
posar mesures i assolir un compromís de totes les forces polítiques que vulguin
combatre aquesta opacitat i aquestes males pràctiques en aquest ajuntament, en
especial el Govern municipal, que de veritat es comprometi amb la racionalització
dels recursos públics, la regeneració i la transparència necessària.
Afirma que la finalitat d’aquesta proposta és que es compleixi amb la publicació de la
contractació  menor,  ja  que  actualment  aquesta  obligació  s’està  incomplint  i
s’acumulen mesos de retard en el Portal de la Transparència. Demana que el Govern
municipal faci servir la contractació menor només per a casos realment excepcionals i
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que  siguin  d’interès  general,  de  manera  que  es  compleixi  amb  el  compromís  que
desapareguin les autoritzacions de despesa genèrica o les bestretes de caixa fixa, que
al final són un autèntic colador a força de fer diverses factures diferents per imports
per sota dels 3.000 euros per a un mateix servei.
Finalment,  sol·licita  que  no  s’admetin  a  participar  en  la  contractació  menor  directa
empreses que estan sent investigades per corrupció en matèria de contractació
pública. Segons la mateixa Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, aquestes
adjudicacions directes representen una de les principals fonts de malbaratament per
sobrecost de fons públics. Destaca que, a més, es posa l’Ajuntament de Barcelona en
una  situació  límit  pel  que  fa  al  compliment  de  la  legalitat,  ja  que  s’està  reduint
l’eficàcia  dels  recursos  quan  més  es  necessiten  per  fer  front  a  aquesta  crisi  social  i
econòmica i, per tant, quan cal més transparència i distribuir-los amb rigor i eficàcia i
quan més exemple s’ha de donar, a més de posar fre a aquesta pèrdua de credibilitat
que suposa per al mateix ajuntament fomentar aquest tipus de pràctiques.

El Sr. ZAÑARTU constata que en aquesta sessió hi ha fins a tres proposicions que
parlen  una  mica  sobre  el  funcionament  intern  de  l’ajuntament:  aquesta  sobre
contractes, una de transparència i la del ROM. Creu que com a mínim aquest
confinament sembla que els ha anat bé per reflexionar una mica sobre tot això.
El  Grup  d’ERC,  sense  entrar  a  valorar  el  reguitzell  de  casos  que  ja  ha  enumerat  la
Sra. Guilarte,  creu  que  amb  més  transparència  s’evitarien  moltes  d’aquestes
controvèrsies sobre aquests contractes amb empreses. Anuncia que hi votarà a favor
perquè  el  Grup  d’ERC  creu  en  la  màxima  transparència,  especialment  pel  que  fa  al
tema de la contractació.
Com deia la proposant, està d’acord que els contractes menors són una eina de gestió
àgil,  però  sempre  cal  adequar-se  als  principis  administratius  d’oportunitat  i
proporcionalitat.
Afirma que no està dient res que no hagi de ser ja, però pensa que és important i
alhora una mica trist que s’hagin d’anar reiterant totes aquestes reflexions.
Reconeix que normalment la informació és pública i està penjada al cap de 15 dies en
el cas dels contractes, però lamenta que no sempre és així, com en el cas de la
informació que es comparteix, que no sempre es comparteix dins dels terminis que es
demanen.
Pel  que  fa  al  veto  d’empreses  investigades,  manifesta  que  òbviament  el  Grup  d’ERC
ho comparteix. Reconeix que si no hi ha hagut una sentència ferma no sap fins a quin
punt això és possible o no, però apunta que en les contractacions públiques en el cas
que  s’estiguin  investigant  aquestes  empreses  l’ajuntament  es  pot  abstenir  de
convidar-les a participar en negociats per a possibles contractacions.
Reitera que el Grup d’ERC vota a favor amb ple convenciment.

El Sr. MARTÍ GALBIS comparteix una bona part de la justificació d’aquesta proposició,
tot i que no literalment la defensa que ha fet la Sra. Guilarte, perquè hi ha algun
aspecte puntual que potser no el comparteix.
Tanmateix,  creu  que  és  important  el  rerefons  d’aquesta  iniciativa.  Indica  que  hi  ha
elements  d’aquesta  proposició  que  són  més  crítics  amb  l’actuació  municipal  que  no
pas propostes de millora d’un conjunt de normatives o de pràctiques municipals.
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Indica que hi ha algun aspecte dels quatre punts que planteja el Grup de Cs en què el
Grup de JxCat té una certa reserva, per no dir una reserva plena, en concret el punt 4.
Explica que segons la normativa vigent és evident que, sense una sentència
condemnatòria ferma o en el cas que hi hagi una resolució que tingui a veure amb
l’àmbit  administratiu,  és  a  dir,  una  resolució  condemnatòria  en  l’àmbit  de  la
contractació pública, actualment és materialment impossible prohibir que una
empresa  que  sigui  sotmesa  a  aquestes  investigacions  pugui  formar  part  d’aquest
procés de concurs d’una licitació municipal. Aclareix que hi ha elements en què no és
que no hi estigui d’acord, sinó que jurídicament no es poden fer en aquests moments.
Tanmateix,  més  enllà  d’això,  comparteix  la  voluntat  de  millora  d’un  conjunt  de
pràctiques  que  creu  que  l’ajuntament  no  fa  correctament.  Recorda  que  la  Sra.
Guilarte  parlava  d’actuar  al  límit  de  la  legalitat,  però  remarca  que  és  justament  al
límit.  Més  enllà  de  l’estricta  legalitat  que  s’ha  de  complir,  i  que  en  qualsevol
expedient hi ha un informe dels Serveis Jurídics que avala aquell procediment o
aquella resolució final, apunta que hi ha una cosa que no és una llei, però és un Codi
ètic, que també és important i complementa moltes actuacions al que és estrictament
de legalitat i de compliment normatiu. Destaca que molt sovint aquest Codi ètic salta
pels aires per l’actuació del Govern municipal.
Per tant, tot i tenir alguna reserva pel que fa a la qüestió material de les propostes en
concret que formen part d’aquesta proposició i alguna reserva puntual en relació amb
alguna crítica que es pugui fer sobre empreses que puguin tenir seus a l’estranger, en
paradisos fiscals, coincideix amb la necessitat que el Govern municipal es miri al mirall
i millori moltes de les pràctiques de contractació, siguin contractes menors o no. En
aquest sentit, votarà a favor sense més observacions respecte a aquest tema.

El Sr. BOU donarà suport a aquesta proposició del Grup de Cs perquè és un tema que
preocupa al Grup del PP i que ha defensat en reiterades ocasions.
Recorda  que el  2018 l’ajuntament  va  atorgar  10.727 contractes  menors  i  el  2017 en
va atorgar 12.232. Indica que més del 90% dels contractes s’han adjudicat a través del
procediment menor, quan hauria de ser un procediment senzillament excepcional.
Comenta que ja ha dit en altres intervencions en ple i en comissió que la contractació
menor comporta una reducció de les formalitats, sobretot en les fases de preparació i
adjudicació del contracte, perquè així ho estableix la llei, però aquesta pràctica no pot
lesionar els principis de publicitat i de concurrència, que són bàsics en la contractació.
Apunta que el contracte menor és el més còmode de fer servir, però alhora el menys
eficient,  i  per  això  les  entitats  locals  han  d’intentar  fer  una  bona  planificació  de  les
seves  demandes  i  serveis  amb  l’antelació  suficient  per  evitar  el  recurs  al  contracte
menor. Pensa que, si es planifiquen amb temps les necessitats, es defineix l’objecte i
es  calcula  bé  el  preu,  segurament  l’import  del  contracte  obligarà  a  recórrer  a
procediments negociats i oberts, que asseguren la concurrència i la publicitat.
Per això donarà suport a la publicació de la contractació menor en els 15 dies
posteriors a la finalització de cada trimestre i a la reserva de contractació menor per a
situacions excepcionals.
D’altra  banda,  recorda  que  va  ser  durant  el  mandat  anterior,  el  2017,  quan  es  va
aprovar  un  Codi  ètic  i  de  conducta,  en  què  s’establia  la  necessitat  que  tots  els
membres  de  la  corporació  sense  distinció  se  sotmetessin  als  principis  d’integritat,
objectivitat, ètica pública i equitat. Diu que aquest va ser el codi de què aquest
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Govern municipal es va sentir orgullós. Tanmateix, constata que aquests principis no
sempre s’han complert al  llarg del  2019, ja que el  mateix ajuntament va atorgar tres
contractes  a  l’empresa  Inipro,  que  està  sent  investigada  per  presumpta  trama  de
corrupció.  Mitjançant  l’adjudicació  directa  el  2017  i  el  2018,  apunta  que  la  xifra  de
l’adjudicació  va  ser  molt  més  gran  i  afirma  que  la  majoria  són  contractacions
vinculades a la gestió d’activitats lúdiques i culturals en els districtes de la ciutat.
Per aquest motiu, també donarà suport a la no participació en les contractacions
directes  d’empreses  que  estiguin  sent  investigades  per  corrupció  en  matèria  de
contractació pública.
Finalment, anuncia, doncs, que hi votarà a favor.

El Sr. VALLS diu que les mesures que proposa el Grup de Cs suposen un conjunt de
compromisos i accions que tenen per finalitat millorar la transparència i assolir
objectius establerts en la normativa de contractes del sector públic. Per tant, el
posicionament del Grup de Barcelona pel Canvi és favorable a la seva adopció com ho
va ser en la proposició que en la mateixa línia va presentar també el Grup de Cs el
passat mes de febrer.
Vol  aprofitar  per  tornar  a  insistir  en  la  necessitat  d’incloure  aquestes  mesures
efectivament  en  el  Codi  ètic  de  l’ajuntament,  un  codi  ètic  que  hauria  d’haver  estat
revisat dos anys després de la seva aprovació. Constata que d’això ja n’ha fet un any.
També  vol  insistir  en  un  petit  detall  important:  l’obligació  de  respectar  ara  el  Codi
ètic.  Continua  sense  saber  per  què,  per  exemple,  l’ajuntament  segueix  contractant
amb grups empresarials que mantenen comptes en paradisos fiscals i en particular en
temes de comunicació  o  d’habitatge  amb el  grup Mediapro,  que no respecta  aquest
Codi ètic.

La Sra. BALLARÍN vol començar expressant que l’Ajuntament de Barcelona òbviament
té la voluntat i el compromís de complir amb tota la legislació pública, també la
relativa a la contractació pública. Reconeix, però, que no és fàcil donar resposta a les
necessitats immediates i urgents que sovint la ciutadania o la ciutat tenen a través de
la contractació pública, ja que segurament la normativa està pensada també per
aplicar-se  a  l’àmbit  local,  però  més  en  clau  de  governs  o  d’un  altre  tipus  d’obres  i
serveis públics.
Diu que els posarà un exemple. Tots han consensuat què cal fer amb les terrasses, ja
que han tingut un acord tant polític com amb el sector de la restauració per baixar les
terrasses a la calçada, cosa que significa una gestió sobre aquest espai públic de les
terrasses que evidentment s’ha de fer, perquè cal treure aparcaments, cal senyalitzar
la zona i cal garantir la zona on aniran les terrasses. Exposa que si aquesta feina es fa
d’una  manera  normal,  per  la  contractació  ordinària,  triga  un  mínim  de  6  mesos.
Indica,  però,  que  6  mesos  –finals  de  desembre–  és  el  període  que  s’han  marcat
perquè finalitzi el període extraordinari per tal que les terrasses puguin tenir aquest
règim específic. Per tant, vol posar de manifest que el règim ordinari de contractació
moltes vegades fa patir a l’hora de fer contractes que s’han d’aplicar immediatament
perquè, si no, al cap de 6 mesos no tindrien sentit. Exposa que, evidentment, en
aquest  cas  s’ha  trobat  una  solució  jurídica  i  s’ha  fet  un  contracte  d’emergència  amb
publicitat  prèvia  i  amb criteris  matemàtics  d’adjudicació,  però tot  això s’ha hagut  de
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fer perquè el procediment ordinari està pensant en un altre tipus de serveis, d’obres
públiques o contractacions.
Dit  això,  manifesta  que  la  voluntat  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  és  continuar
millorant en tots els punts que s’han apuntat en aquesta proposició, començant per la
contractació  menor.  Indica  que  l’ajuntament  és  una  administració  que  ha  treballat
molt per aconseguir la reducció de la contractació menor.
Recorda al Sr. Martí Galbis que el 2016 la contractació menor eren el 93% dels
contractes i el 17% del total. Per tal de capgirar aquella situació es van començar a fer
les memòries de contractació pública, en què es transparentava tota la contractació
que aquest ajuntament anava fent i es va començar a transparentar la situació i a
prendre mesures, de manera que hi ha hagut una evolució en positiu: hi ha menys
contractes  menors.  Informa que entre el  2016 i  el  2018 s’han reduït  del  93% al  88%
de la contractació total i, pel que fa a l’import, també s’ha baixat del 17%, que era el
2016 el percentatge que implicaven els contractes, al 12% actual.
Informa  que  actualment  s’estan  focalitzant  els  esforços  a  reduir  encara  més  la
contractació menor i evitar el risc de recurrències i complementarietats, de manera
que s’està  treballant  amb les  eines  de contractació  electrònica –el  sistema SICE– i  la
mecanització dels plecs, que es fa des del 2018 i facilita la contractació oberta.
Afegeix  que  s’està  impulsant  i  facilitant  la  generalització  de  procediments  oberts,
elaborant el Pla anual de contractació pública sostenible, que es fa des del 2018;
també s’està  creant  una unitat  de suport  transversal  de  compres;  s’està  reforçant  la
implicació dels agents socials en la contractació municipal. Comenta que hi ha una
taula  de  contractació  pública  des  de  l’any  2016  en  què  participen  diferents  agents
socials i econòmics. Indica que també hi ha una fira de contractació, en la primera
edició de la qual es van explicar totes les contractacions futures que havia de fer en
els  dos  anys  següents  l’Ajuntament  de  Barcelona  perquè  els  autònoms  i  petites  i
mitjanes empreses ho poguessin conèixer i, per tant, també participar-hi, cosa que es
va produir amb força èxit. En definitiva, conclou que s’està treballant per millorar.
Pel  que  fa  a  la  transparència,  exposa  que  s’està  publicant  des  del  2016  al  web  de
transparència, a la pestanya «Gestió econòmica i administrativa», tota la contractació
de  l’ajuntament  i  dels  ens  del  grup  ajuntament,  i  es  publica  trimestralment  des  del
2019. Anuncia que, a més, ja hi ha el primer trimestre del 2020 disponible.
Així mateix, amb motiu dels canvis normatius per garantir la contractació
d’emergència en resposta al COVID-19, apunta que s’està publicant mensualment i de
manera separada la relació de tots els contractes d’emergència, és a dir, els que s’han
fet a l’empara d’aquesta normativa i del moment de l’estat d’alarma.
D’altra  banda,  també  comparteix  l’objectiu  de  reservar  la  contractació  menor  als
casos  puntuals,  però  per  això  cal  anar  desplegant,  com  ja  s’ha  fet,  instruments
normatius  com  les  bases  d’execució  del  pressupost  municipal,  la  instrucció  per  la
utilització del portal electrònic de licitació o la recomanació generalitzada a totes les
unitats de sotmetre a la lliure concurrència els contractes menors que superin els
5.000 euros.
Constata que també es parla de despeses genèriques i bestretes de caixa fixa. Explica
que també s’estan limitant aquestes autoritzacions i, de fet, hi ha una instrucció de la
Gerència Municipal del 3 d’agost de 2018 sobre les bases d’execució del pressupost i
la seva limitació a l’aplicació SAP en els contractes.
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Finalment,  anuncia que s’abstindrà perquè justament no havia arribat al  tema de les
empreses que estaven sent investigades, ja que la normativa no permet excloure-les
segons el principi de presumpció d’innocència, de manera que no pot votar-hi a favor
perquè això és impossible, seria anar en contra de la llei.

La Sra. GUILARTE dona les gràcies, en primer lloc, als grups que han votat a favor
d’aquesta proposta, que entén que és necessària. Comparteix l’esperit que cal acatar
no tan sols el Codi ètic, sinó també les bones pràctiques.
A continuació, únicament vol comentar que la sentència ferma sí que es requereix per
als procediments oberts en les empreses investigades per corrupció, però aclareix
que el Grup de Cs parlava de contractació directa, que és discrecional. En tot cas,
pensa que és una bona pràctica, que és ètic i que caldria incorporar-ho.
Constata  que,  efectivament,  hi  ha  el  Codi  ètic  de  l’ajuntament  i  creu  que  aquests
aspectes s’hi haurien d’incloure, sobretot per a la contractació directa. Indica que per
contractar  un servei  que s’està utilitzant de manera recurrent any rere any,  com ara
una campanya de Nadal, caldria planificar-ho i no fer servir aquesta contractació
directa de manera persistent.
Pel  que  fa  a  l’abstenció  del  Govern,  creu  que  la  contractació  d’emergència  s’ha
publicat perquè es va demanar i exigir, però les subvencions de 2019-2020 no estan
publicades, tot i que espera que les publiquin. Pensa que cal ser rigorosos, ja que hi
ha menys contractació menor perquè precisament la llei va rebaixar els límits de
18.000 a 15.000 euros. Diu que quan va entrar en vigor la nova Llei de contractes del
sector públic, al març de 2018, es van limitar les adjudicacions directes a 15.000
euros. Però llavors el Govern va començar a adjudicar per 14.999 euros, és a dir, feta
la llei, feta la trampa, que va facilitar el PSOE, perquè va ser qui va establir aquest
límit de 15.000 euros i va facilitar que es poguessin dur a terme aquests «dedazos» de
manera reiterada.
Per tant,  diu que el  Grup de Cs continuarà exigint  que el  Govern municipal  s’ajusti  a
complir de manera exemplar i escrupolosa els principis de transparència i de bon
govern.

El Sr. BOU constata que la Sra. Ballarín dona unes explicacions que van pel bon camí,
però diu que caldrà veure com van aquests fruits i com es redueixen les
contractacions menors.
Pensa  que  l’ajuntament  ha  de  ser  molt  escrupolós  a  l’hora  de  tractar  amb  les
empreses  i,  si  estan  compromeses  amb  investigacions  o  condemnades,  no  s’hi  pot
tractar de cap de les maneres o, si treballen amb altres financeres en temes fiscals,
tampoc.

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

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:
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8. – (M1923/978) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat
i Prevenció acorda que des de la Gerència de l’Àrea Agenda 2030 de Transició digital i
Esports, es faci un informe que comprengui la totalitat de procediments, sol·licituds,
autoritzacions o llicències que poden sol·licitar els ciutadans, empreses o entitats en
tots  els  àmbits  i  àrees  del  grup  Ajuntament  de  Barcelona  amb  l’itinerari  que
segueixen aquests procediments i el temps de duració d’aquests desglossat per àrees
o districtes, com a primer pas per a una transició digital i efectiva.

El Sr. BOU explica que el Grup del PP presenta aquesta proposició amb la idea que
sigui aprovada.
Constata que una de les conseqüències que ha portat la crisi sanitària del COVID-19
ha estat la implementació forçada del teletreball i una nova forma de relacionar-se de
manera  telemàtica  entre  el  ciutadà  i  l’Administració.  Aquesta  situació,  tot  i  ser  una
conseqüència  forçada  per  la  crisi,  té  unes  connotacions  positives,  perquè  s’ha  vist
com la possibilitat d’avançar en la transformació digital amb un nou paradigma que té
importants afectacions en molts àmbits de la vida quotidiana del particular. Un
ciutadà  que es  relaciona  telemàticament  amb l’Administració  significa  que estalviarà
temps i el podrà dedicar al que vulgui; farà servir menys paper o possiblement
s’estalviarà un viatge en cotxe, en moto o en transport públic, amb les conseqüències
que això té pel que fa a la sostenibilitat.
Pensa que no cal incidir en els innegables beneficis de les relacions digitals amb
l’Administració,  perquè  són  positives.  Li  sembla  que  en  això  estan  tots  d’acord  i  no
caldria dir res més.
Indica que a Barcelona aquesta nova situació és una mica més obligada que a la resta
de  les  administracions,  perquè  és  titular  d’un  dels  congressos  de  noves  tecnologies
més capdavanters i avançats del món i cal fer de l’objectiu de la smart city un aspecte
destacat de les polítiques públiques de la ciutat. Opina que, de la mateixa manera que
amb altres canvis com la mobilitat o la sostenibilitat, s’estan replantejant l’objectiu de
futur  en  l’àmbit  de  les  relacions  entre  l’ajuntament  i  els  ciutadans,  cal  fer-se  aquest
plantejament i aprofitar-lo amb les sinergies que els efectes que abans esmentava
han creat amb els ciutadans. Aclareix que no demana únicament un canvi de
paradigma en els mitjans amb què els ciutadans es relacionen amb l’ajuntament, que
és obvi que ho reclama, sinó que també demana un canvi de paradigma en el
funcionament  de  l’Administració.  Vol  un  ajuntament  proper  i  amic  dels  ciutadans.
Pensa que en alguns tipus de procediments, especialment en tràmits per obrir nous
negocis  o  sol·licitar  algunes  llicències,  en  què  l’ajuntament  es  converteix  en  un
veritable  entrebanc  a  la  iniciativa  particular,  cal  exigir  a  l’Administració  respostes
ràpides, eficaces i efectives, d’acord amb el nou món que estan vivint. No és possible
que un expedient de llicència d’obres,  per exemple,  pugui arribar a més d’un any de
tramitació en el  Districte de l’Eixample.  Considera que no es  pot  canviar  res  si  no es
coneix la realitat administrativa, la de veritat, la que pateix el ciutadà quan es
relaciona amb l’Ajuntament de Barcelona.
Per això demana que es faci aquest macroinforme amb el detall de tots els
procediments administratius per districtes i per àmbits, la seva durada, les
possibilitats de tramitació telemàtica i el compromís de la tramitació en terminis
raonables. En definitiva, demana una foto fixa dels procediments administratius de
l’ajuntament com a punt de partida d’una veritable reforma administrativa.
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Vol insistir en el punt de partida, perquè tenir aquesta informació no té cap sentit si
no és una finalitat en si mateixa. Diu que, si no es lliguen les noves formes de
tramitació telemàtica amb els terminis raonables i adequats, el que espera la gent no
s’aconseguirà. Per tant, és important aquest sistema de comunicació del ciutadà amb
l’ajuntament, però el que és bàsic és que sigui possible el que demana el Grup del PP
a partir d’una activitat, una llicència o un creixement econòmic, que siguin en temps i
espais raonables. Diu que això els empresaris ho saben perfectament.

El  Sr.  CORONAS avança el  vot favorable del  Grup d’ERC.  Constata que el  seu Grup ja
sembla el Govern, perquè en aquesta sessió estan votant a favor de tot.
Manifesta que aquests dies de confinament el Grup d’ERC ha dedicat temps, a part de
treballar,  a  pensar  que  calia  modernitzar  l’Administració.  Creu  que  en  aquest  tema
tots hi estan d’acord, ja que tots n’han patit les conseqüències i els ciutadans també,
per descomptat. Comenta que, en aquest context, el seu grup ha elaborat un
document  anomenat  «Impulsem  l’endemà»,  en  què  hi  ha  tot  un  apartat  dedicat
precisament a la modernització de l’Administració de l’Ajuntament de Barcelona.
Anuncia que en resumirà sis punts, en què han estat treballant. Creu que són
importants i estan disposats a compartir i parlar-ne amb profunditat amb la tinenta
d’alcalde.  En  primer  lloc,  que  s’estableixi  un  sistema  d’indicadors  vinculats  als
objectius del desenvolupament sostenible que siguin adaptats al territori,
mesurables, concrets, rellevants i comparables amb altres municipis del país, ja que
cal tenir les dades i saber què està passant.
En segon lloc, que es desenvolupi un pla estratègic de la societat del coneixement a
Barcelona, en col·laboració amb tots els actors implicats, establint consensos bàsics
de ciutat per fer polítiques davant del canvi digital i la gestió i l’accés a les dades.
En  tercer  lloc,  que  s’implementin  les  eines  adequades  de  suport  informàtic,  ja  que
tots han vist les dificultats que han tingut al llarg d’aquests dies.
En quart lloc, que es creïn portals de finestreta única, però comprensibles des del
punt  de  vista  del  ciutadà,  perquè  estan  pensats  a  hores  d’ara  amb  la  lògica  de
l’Administració i difícilment comprensibles per a l’accés dels ciutadans.
En  cinquè  lloc,  que  s’implementin  sistemes  de  treball  de  workflow o flux de treball
per poder sistematitzar, assignar i programar totes les tasques i els processos a partir
de les peticions ciutadanes i que els mateixos ciutadans puguin saber en cada
moment en quin estat es troba la seva tramitació.
I, en sisè lloc, que s’implementi un sistema eficaç d’inspecció i control de les llicències
d’activitat a Barcelona, que és una cosa que encara es fa una mica de manera arcaica,
de manera que no saben què està passant a la ciutat i quines llicències estan actives,
quines no i quins procediments hi ha per revocar-les, si escau.
Per tant, constata que hi ha molta feina a fer. Recorda que abans han parlat de la
modificació  del  ROM  com  una  de  les  peces  d’aquesta  modernització  i  millora  de  la
qualitat democràtica en la institució. Destaca que, sens dubte, tot el que té a veure
amb  l’Administració  electrònica  i  amb  el  funcionament  organitzatiu  del  consistori  és
una altra de les peces clau. Remarca que ha coincidit que en una mateixa sessió han
tractat els dos temes i, tot i que n’hi ha més, és important abordar aquesta qüestió al
més aviat possible.

El PRESIDENT comenta que la Sra. Vila, del Grup de JxCat, té problemes de connexió.
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El Sr. SIERRA expressa el seu vot favorable a la proposició del Grup del PP. Entén que
la pandèmia i, en particular, el confinament han posat de manifest moltes
deficiències,  no tan sols  de l’Administració –ja que lògicament ningú estava preparat
per a una situació així–, sinó també per a la ciutadania en general. Creu que hi ha tres
reptes importants i que s’han posat de manifest en la pandèmia.
En primer lloc, pensa que cal combatre la bretxa digital, atès que no serviria de res
tenir una administració adequada i digital si la ciutadania no té accés a aquestes
noves tecnologies i a una xarxa important de comunicacions.
En aquest sentit, el segon punt important seria enfortir precisament la fibra, la xarxa
digital, implantar estacions base i aprofitar al màxim la tecnologia que ofereix el 5G.
En  tercer  lloc,  planteja  la  mateixa  digitalització  de  l’Administració.  Per  exemple,
durant la pandèmia i el període de confinament s’ha produït el pagament de l’impost
de béns immobles. Constata que és molt difícil arribar a tenir relacions amb
l’Administració,  de manera que al  final  molts  ciutadans han hagut d’anar a un caixer
per poder fer aquest pagament. Opina que aquesta digitalització ha de ser extensiva a
tota la relació de l’Administració amb la ciutadania: des de la sol·licitud d’una simple
llicència  a  qualsevol  altre  tipus  de  tràmit  respecte  a  l’obtenció  d’un  certificat
d’empadronament  o  qualsevol  tipus  de  relació  que  té  l’administrat  amb  la  mateixa
Administració.
Reitera el seu vot a favor i anuncia que, tenint en compte que és un dels
compromisos  que  s’assumeixen  en  l’Agenda  2030,  el  Grup  de  Cs  estarà  pendent  del
seu compliment i hi donarà suport.

El Sr. MARTÍ GALBIS comenta que la Sra. Vila estava intentant connectar i que, segons
ella, ha intervingut, tot i que no ho han vist.

El Sr.  VALLS diu que les circumstàncies actuals els obliguen a maximitzar l’eficàcia de
l’Administració  municipal,  amb  màxima  agilitat,  màximes  facilitats  als  ciutadans,
màxima transparència i mínima burocràcia, és a dir, una administració al servei de la
ciutadania i al servei de la reactivació econòmica, social i cultural de la ciutat.
Considera que per això cal accelerar la transició digital, començant per l’Administració
de l’ajuntament, que és el que demana aquesta proposició del Grup del PP.
Indica que s’ha de fer,  per  exemple,  en àmbits  com el  tema de les  llicències,  que en
van parlar molt el dia anterior.
Per això, votarà a favor d’aquesta proposta.

El Sr. MARTÍ GALBIS comenta que la intervenció de la companya Francina Vila anava
en el sentit de donar suport a aquesta proposició, com la resta de grups, tot i que
tenien algun dubte –sobretot  abans de sentir  la  posició del  Govern– sobre el  format
estricte de la proposició, en el sentit que seria no un informe, sinó un macroinforme.
No sap si realment aquesta via és la més eficaç perquè el Govern municipal expliqui el
full de ruta sobre com han d’anar en els propers temps les transformacions en la línia
de la digitalització d’aquesta Administració local.
Malgrat  tot,  el  Grup  de  JxCat  no  s’hi  oposarà  si  aquest  macroinforme  ajuda  a  tenir
una  radiografia  exacta  de  com  estan  en  aquests  moments  després  d’aquests  tres
mesos en què tots han viscut unes transformacions molt importants des del punt de
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vista del treball a distància, dels reptes que hi ha en aquests moments, alguns
superats sense saber-ho i altres que no estan gens superats. Comenta que han vist les
problemàtiques  que  s’han  trobat  cada  dia  a  l’hora  de  poder  fer  la  feina  des  del
domicili o des d’altres punts que no són el seu lloc de treball a l’ajuntament.
Per tant, creu que el Govern municipal, més enllà de tirar endavant els plans que ja va
presentar  la  tinenta  d’alcalde  sobre  transició  digital,  té  una  oportunitat  molt
important de fer allò que cal fer, no per tenir una administració més moderna, sinó
especialment perquè la ciutadania, no solament els ciutadans de Barcelona, sinó
totes les persones, entitats, empreses i operadors que hagin de treballar amb
l’Ajuntament  de  Barcelona  en  qualsevol  tipus  d’entorn,  tinguin  facilitats  i  més
possibilitats d’interlocutar d’una manera ràpida, eficaç i barata sense perdre el temps,
els milions d’hores que entre tots perden a l’hora d’interlocutar i  de fer tràmits amb
l’Administració municipal de Barcelona.
Per tant, el Grup de JxCat dona suport a aquesta proposició. Té ganes de veure quina
és la posició del Govern i sobretot quins són els resultats d’aquest macroinforme, que
pensa que no serà gens fàcil de fer perquè, si es demana al Govern que faci un
informe  sobre  tots  els  tipus  de  tràmits,  de  llicències  i  de  procediments,  n’hi  ha
centenars i no sap com s’ho faran. Pensa que per poca feina que facin serà positiva a
l’hora  de tenir  molt  més  clar  com s’ho faran entre  tots  i  quin  calendari  hi  haurà  per
tenir una administració transparent, àgil, eficaç i completament digitalitzada.

La  Sra.  BONET  comparteix  totalment  moltes  de  les  opinions  i  del  relat  que  s’ha
manifestat, però diu que la va sorprendre bastant la redacció específica de la
proposició,  sobretot  per  una  cosa  que  apuntava  justament  amb  molt  d’encert  el
regidor Jordi Martí Galbis: exactament què és el que es vol fer d’aquest informe, per
què servirà i en què ajudarà.
Entén que quan es demana un informe el primer que cal plantejar-se és si els ajudarà
a millorar i si la relació de recursos invertits per fer aquest informe els ajudarà prou
per compensar el temps que hi estaran dedicant. Dit d’una altra manera, quan aquest
informe es planteja com un informe de totes les tramitacions que hi ha a l’ajuntament
per donar el primer pas en la transició digital i efectiva, en discrepa, perquè hi ha
problemes en aquest sentit a l’ajuntament i la trobaran a ella com una aliada absoluta
per resoldre’ls.  Diu que demanarà que el  mateix  èmfasi  que han utilitzat  en aquesta
sessió li exigeixin al Govern en totes les vies possibles, també en les negociacions de
pressupostos. Li agradarà veure que ho demanin entre tots i que el Govern es
comprometi a una major inversió en aquests temes.
Coincidint  amb el  que s’ha  dit,  considera  que és  cabdal  que es  pugui  fer  una aposta
decidida per la millora d’aquests temes.
Tornant  a  la  base,  manifesta  que l’equip  de  govern s’ha  compromès a  avançar  en la
transició digital, no tan sols a l’ajuntament, sinó al conjunt de la ciutat, cosa que està
fent amb l’objectiu de millorar,  entre d’altres,  la  qualitat  dels  serveis  municipals  i  de
fer més àgil i més eficient la tramitació.
Informa  que  actualment  es  poden  fer  telemàticament  a  l’Ajuntament  de  Barcelona
193  procediments  o  tràmits,  que  es  poden  consultar  i  tramitar  a  través  de  l’Oficina
Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’ajuntament. Indica que la llista és allà. Es
pregunta,  doncs,  si  és  una  qüestió  de  números  o  de  llistes.  Apunta  que  en  l’àmbit
d’hisenda  n’hi  ha  39;  d’habitatge  i  edificis  locals,  31;  de  llicències  i  permisos,  28;  de
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territori,  15;  d’associacions,  14.  Es  pregunta  si  n’hi  ha  prou  de  saber  això.  Creu  que
l’important  és  el  qualitatiu,  és  a  dir,  si  els  que hi  ha  són exactament  amb la  qualitat
que es vol. I per això les fotos fixes no valen en aquest tema, sinó que cal progressar
adequadament en cada moment, perquè les tecnologies avancen i molt.
Comenta que justament un dels temes que sens dubte cal potenciar és el Portal de
Tràmits  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  que  és  del  2005.  Indica  que  hi  ha  moltes
aplicacions que tenen més de 8 anys d’antiguitat i  que són imprescindibles.  Per això,
diu que no han de parlar tant de llistes, sinó entrar en el tema qualitatiu.
Comunica que en l’àmbit qualitatiu s’estan fent avenços importants en administració
electrònica i que en els propers mesos hi ha novetats, per exemple, amb un operador
genèric  d’expedients,  que  està  previst  posar-lo  en  marxa  a  partir  del  setembre  de
2020 i que ha de donar suport a tramitar tots els procediments administratius que no
tenen  un  sistema d’informació  propi  per  tramitar-los;  o  la  notificació  electrònica,  en
què a partir del setembre-octubre també es notificaran electrònicament els
procediments  d’Hisenda,  les  llicències  d’obres  i  els  expedients  Autoritas,  i  que s’està
treballant  en  la  integració  amb  la  resta  de  sistemes  d’informació  que  tramiten
expedients administratius.  Afegeix que també s’està treballant en l’arxiu electrònic,  i
s’ha  construït  una  plataforma  nova  d’arxiu  electrònic  que  compleix  amb  tots  els
requisits  de  l’expedient  electrònic  i  que  també  es  posarà  en  marxa  l’últim  trimestre
de 2020.
Així mateix, comenta que s’està treballant a rebaixar el nivell de seguretat de tots els
tràmits que sigui possible per facilitar la tramitació per part del ciutadà i fer-la-hi el
màxim de fàcil possible a través d’identitats digitals en el mòbil.
Demana, si us plau, que es parli de qualitat i d’aquests avenços. Anuncia que farà una
esmena in voce.  Diu que, en lloc d’invertir  esforços a fer macroinformes, que de poc
serviran perquè quan els tinguin fets haurà canviat aquesta foto fixa, proposa que en
un termini prudencial, quan es vegi com estan començant a funcionar totes aquestes
noves eines, el Govern presenti una avaluació per compartir com han funcionat,
quines són les millores que han permès incrementar la tramitació electrònica i quines
s’han d’afrontar de nou perquè no n’hi ha prou.
Torna a donar-los les gràcies per compartir el relat, però els demana novament que
persisteixin  en  aquest  discurs  i  també  en  l’exigència  que  hi  hagi  inversió  en  aquest
camp,  que  entre  tots  ho  poden  fer  possible.  Però  pensa  que  no  s’han  d’invertir
esforços a fer informes que els trauran molt de temps i que no seran operatius,
perquè quan els tinguin veuran que ni tan sols responen a la realitat del moment en
què es publiquin.
Finalment, indica que hi votarà en contra.

El Sr. BOU diu que el més important és saber els terminis de les actuacions. Està
convençut que és un avenç per al ciutadà i per a l’ajuntament, perquè es farà estalvi
de temps i de recursos.
Constata que aquesta desgràcia del COVID-19 alguna cosa positiva ha portat, i és
aquest creixement digital, que pensa que anirà molt bé.
En aquesta línia, indica que el contribuent vol que l’Administració sigui efectiva i que
s’actuï amb urgència i es tingui el que es desitja, perquè normalment el que es desitja
és una eina per crear riquesa.
Vol donar les gràcies a tots els grups que han votat a favor i també al Govern per
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parlar clar.

El PRESIDENT comenta que la secretària li ha proposat de canviar una paraula i que
allà on el text diu «es faci un informe» se substitueixi per «es faci una avaluació».
Creu que amb això potser es podria donar sortida a la preocupació que explica la
Sra. Bonet. No sap si el Sr. Bou i la resta de grups hi estarien d’acord.

La Sra. BONET ho accepta, però diu que la proposició no esmenta que siguin
procediments digitals, sinó que parla de tots els procediments.

El PRESIDENT indica que la proposta seria «fer una avaluació».

La  Sra.  BONET  aclareix  que  ho  diu  perquè  l’Àrea  d’Agenda  2030,  Transició  Digital,
Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana difícilment pot fer una avaluació dels
procediments que no són digitals.
Per tant, si queda clar que s’està parlant d’una avaluació dels procediments digitals, hi
està d’acord.

El Sr. BOU diu que ho acceptaria.

El Sr. CORONAS, recollint el guant de la Sra. Bonet, proposa que convidi tots els grups
a fer una sessió tranquil·la sobre aquest tema, més enllà dels temps de debat de les
comissions.

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

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/978) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat  i  Prevenció  acorda  que  des  de  la  Gerència  de  l’Àrea  Agenda  2030  de
Transició digital i Esports, es faci una avaluació que comprengui la totalitat de
procediments, sol·licituds, autoritzacions o llicències que de forma telemàtica
poden sol·licitar els ciutadans, empreses o entitats en tots els àmbits i àrees del
grup  Ajuntament  de  Barcelona  amb  l’itinerari  que  segueixen  aquests
procediments  digitals  i  el  temps  de  duració  d’aquests  desglossat  per  àrees  o
districtes, per avançar en una transició digital i efectiva.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

9. – (M1923/965) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat
i Prevenció acorda: 1.- Reiterar el reconeixement que el dret de la ciutadania a
participar  en  assumptes  públics,  implica,  alhora,  en  relació  als  assumptes  públics
municipals,  que  els  regidors  i  les  regidores  tinguin  accés  a  la  documentació  i  dades
que  estiguin  en  poder  de  la  Corporació  a  la  qual  pertanyen.  2.-Instar  el  Govern
municipal a adoptar les mesures administratives i normatives adients per tal de
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garantir  a  tots  els  membres  del  Consistori  el  dret  d’accés  automàtic  i  directe  als
expedients de tots els assumptes inclosos als ordres del dia de tots els òrgans
col·legiats de govern, des del moment de la seva convocatòria. 3.- Aplicar el termini
de 5 dies establert a l’article 12.5 del ROM en la tramitació de les sol·licituds d’accés a
la  informació  presentades  per  les  persones  electes  de  l’Ajuntament,  sens  perjudici
que s’apliqui el  termini d’un mes establert a la legislació de transparència,  accés a la
informació  i  bon  govern  a  les  sol·licituds  d’accés  a  la  informació  presentades  per  la
ciutadania. 4.- I lliurar amb caràcter immediat als membres electes sol·licitants la
informació estimada per silenci administratiu el passat mes de febrer i qualsevol altra
informació sol·licitada per altres membres electes que hagi estat concedida per silenci
administratiu fins a la data d’avui.

El Sr. VALLS comenta que és un tema que ja han tocat en aquesta sessió, però que ara
ho farà d’una altra manera.
Explica  que  és  una  pràctica  normalitzada  a  l’ajuntament  la  limitació  del  dret
d’informació de les persones electes pel que fa al dret d’accés automàtic i directe als
expedients dels assumptes inclosos a l’ordre del dia dels òrgans col·legiats del Govern
i de tots els òrgans del Govern. Indica que aquest dret, reconegut a la legislació local
espanyola i catalana, s’ha de poder exercir des del mateix moment de la convocatòria
de  l’òrgan,  tal  com  ha  declarat  la  Comissió  de  Garantia  del  Dret  d’Accés  a  la
Informació Pública en diversos dictàmens. No obstant això, els regidors de
l’ajuntament  no  poden  accedir  a  aquesta  informació  en  les  condicions  esmentades  i
no ho poden fer malgrat que, evidentment, existeixen els recursos electrònics
necessaris.
Afegeix que també és una pràctica normalitzada en aquest ajuntament condicionar
l’accés  a  la  informació  escrita  dels  regidors  a  un  termini  de  30  dies,  cosa  que  no
hauria  de  ser  així  perquè  l’article  164.3  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de
Catalunya i l’article 12.5 del Reglament Orgànic Municipal estableixen uns terminis de
4 i de 5 dies, respectivament.
Exposa  que  el  termini  de  30  dies  per  donar  resposta  a  les  sol·licituds  d’accés  a  la
informació no és aplicable quan aquest dret és exercit per part de les persones
electes, atès que en aquesta matèria regeix amb caràcter preferent la normativa
sectorial local, que fixa un termini inferior a aquest, de 4 o 5 dies.
Comenta que almenys  en tres  casos  de sol·licituds  d’accés  a  expedients  presentades
pel  Grup  de  Barcelona  pel  Canvi  el  mes  de  febrer  el  termini  de  30  dies  s’ha  vist
superat amb escreix sense haver obtingut el lliurament de la informació sol·licitada.
Especifica que es tracta de l’expedient d’adjudicació de la promoció de 47 pisos en el
solar conegut com a «Illa  Sibèria»  del  carrer  Badajoz  actuant  en  favor  de  l’empresa
Mediaurban;  de  diversos  expedients  relacionats  amb  l’entitat  Irídia,  Centre  per  la
Defensa  dels  Drets  Humans,  i  els  expedients  d’adjudicació  d’ajuts,  subvencions  o
actes tramitats per l’ajuntament en favor de l’entitat Associació Sindicat de Llogaters i
Llogateres. Aclareix que, pel que fa al primer expedient, precisament el mateix matí
l’han rebut.
Indica que aquest accés és imprescindible per dur a terme la tasca de control i
fiscalització  del  Govern i  de l’Administració  municipal  que els  correspon dur  a  terme
als membres de la corporació.
Per aquests motius proposa a la comissió, primer, reiterar el reconeixement que el
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dret de la ciutadania a participar en assumptes públics implica, alhora, en relació amb
els assumptes públics municipals, que els regidors i les regidores tinguin accés a la
documentació i dades que estiguin en poder de la corporació a la qual pertanyen; en
segon lloc, instar el Govern municipal a adoptar les mesures administratives i
normatives adients per tal de garantir a tots els membres del consistori el dret
d’accés automàtic i directe als expedients de tots els assumptes inclosos en els ordres
del dia de tots els òrgans col·legiats de govern, des del moment de la seva
convocatòria;  en  tercer  lloc,  aplicar  el  termini  de  5  dies  establert  a  l’article  12.5  del
ROM  en  la  tramitació  de  les  sol·licituds  d’accés  a  la  informació  presentades  per  les
persones  electes  de  l’ajuntament,  sens  perjudici  que  s’apliqui  el  termini  d’un  mes
establert a la legislació de transparència, accés a la informació i bon govern a les
sol·licituds  d’accés  a  la  informació  presentades  per  la  ciutadania,  i,  en  quart  lloc,
lliurar amb caràcter immediat als membres electes sol·licitants la informació estimada
per silenci administratiu el passat mes de febrer i qualsevol altra informació
sol·licitada per altres membres electes que hagi estat concedida per silenci
administratiu fins a la data d’avui.
Recorda que han parlat un moment abans de la reforma del ROM, i que s’ha aprovat
crear un grup de treball, i diu que la proposta del Grup de Barcelona pel Canvi afegeix
exemples concrets a aquesta demanda de transparència i eficàcia de l’Administració i
del Govern local.

El Sr. ZAÑARTU manifesta que, com en el cas de la proposició del Grup de Cs, no
entrarà a valorar els casos concrets que enumera, que no estan en la literalitat de la
proposició. Tanmateix, responent a la proposició, hi votarà a favor.
És conscient que la informació és el petroli del segle XXI tant per a la ciutadania com
per als partits polítics i també per a les empreses.
Pel que fa a la ciutadania, vol fer una menció específica. Com a usuari, creu que
encara cal avançar molt en el tema de l’open data i que cal millorar la informació que
publica l’ajuntament.
En relació amb els partits, que és el cas que els preocupa en aquesta proposició,
pensa  que  lògicament  és  indispensable,  en  especial  per  a  l’oposició,  ja  que  sense
aquesta informació l’oposició no pot fer la seva feina. En la mesura que els grups de
l’oposició  puguin  disposar  de  més  informació,  per  tant,  de  més  transparència,
l’oposició podrà fer millor la seva feina i al final serà millor per al Govern municipal.
Per tant, com que no es vol allargar excessivament, votarà a favor d’aquesta proposta.

El  Sr.  MARTÍ  GALBIS  avança  que  votarà  a  favor  d’aquesta  proposició  del  Grup  de
Barcelona pel Canvi. Creu que és una proposició molt oportuna. Discrepa amb les
intervencions que hi ha hagut fins ara i diu que serà més dur amb el Govern quan es
parli en termes de transparència.
El  Grup  de  JxCat  creu  que,  amb  els  instruments  que  té  l’ajuntament  en  aquests
moments  per  garantir  l’accés  dels  regidors  i  dels  grups  municipals  a  la  informació
municipal i pel que fa a les normes que s’han donat quant a ètica, transparència i bon
govern, estan lluny d’allò que hauria de ser desitjable.
Constata que el Govern massa sovint vulnera el dret a la informació dels regidors i
grups  municipals.  Recorda  que  és  un  dret  que  està  regulat  a  l’article  12  del  ROM.
Anuncia que posarà tres o quatre exemples perquè tinguin clar què està passant. En
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primer  lloc,  l’Oficina  per  la  Transparència  i  les  Bones  Pràctiques  ha  d’emetre  una
memòria  anual  de  la  seva  activitat.  Tanmateix,  l’última  memòria  publicada  al  Portal
de la Transparència és de 2017, si no li fallen les informacions.
En  segon  lloc,  el  Consell  Assessor  per  la  Transparència  s’ha  de  reunir  un  mínim  de
quatre  cops  l’any,  però,  segons  les  seves  informacions,  l’última  sessió  que  consta  al
Portal de la Transparència és del maig de l’any 2018.
En tercer lloc, al Portal de la Transparència no hi consta cap informe de la feina feta
pel Comitè d’Ètica ni cap balanç de la Bústia Ètica i de Bon Govern.
Afirma que una altra vulneració dels drets dels regidors es produeix en el tema de
l’accés  als  expedients  administratius  i  de  contractació,  que  ja  han  citat  altres
companys regidors anteriorment. Pensa que els regidors no haurien de demanar
segons què al Govern, però constantment han de reclamar exercir els seus drets com
si davant tinguessin un govern que no hagi de donar comptes a l’oposició.
En  aquest  sentit,  recorda  que  van  haver  de  presentar  un  escrit  al  Comitè  d’Ètica  el
passat 8 de maig que no ha obtingut resposta, ni tan sols per dir-los que no tenien
raó,  perquè van voler accedir  a l’expedient famós no nat – tot i  que ell  pensa que sí
que va néixer– del concert dels terrats.
Indica  que  l’opacitat  i  la  manca  de  transparència  d’aquest  Govern  va  quedar  en
evidència una vegada més a la sessió extraordinària del dia 11 de maig, durant la qual
no van tenir tampoc accés a l’expedient esmentat del concert cancel·lat.
Afegeix  que  està  pendent  de  la  resolució  per  part  del  Comitè  d’Ètica  d’un  possible
incompliment del Codi ètic referit al cas de les portes giratòries de la Sra. Gala Pin, de
què espera resposta des del mes de febrer.
Per  tot  això  votarà  a  favor  d’aquesta  proposició,  perquè  creu  que  hi  ha  un  arsenal
d’eines, de capacitats, de normes, de lleis, d’ordenances que han de garantir la feina
que exerceixen els regidors, regidores i grups municipals i que no es compleixen en la
seva total extensió, que és el que hauria de ser desitjable.
Per tant, espera una rectificació per part del Govern.

El  Sr.  SIERRA  dona  la  benvinguda  al  Sr.  Valls  a  l’Ajuntament  de  Barcelona.  Comenta
que al Grup de Cs hi ha preguntes que no se’ls han contestat, i sovint reben respostes
després d’un any, i en alguns casos fins i tot més, d’aquest Govern municipal.
Considera que la qüestió és molt senzilla, i anuncia que explicarà una anècdota. El
Grup de Cs per accedir a determinades informacions per fer la seva feina com a
oposició no fa servir la via ordinària, sinó que ha de recórrer a persones que com a
particulars demanen aquesta informació, ja que els arriba molt abans que no pas als
grups municipals.
En tot cas, pensa que cal molta més transparència. Recorda que la Sra. Colau el 2015,
abans  de  ser  alcaldessa,  se  n’anava  amb  els  seus  amics  de  laSexta  a  parlar  de  la
contractació  que  feia  el  Govern  del  Sr.  Trias  i  a  parlar  de  l’opacitat.  Constata,  però,
que té més opacitat aquest Govern municipal que els seus propis vidres tintats del
cotxe de luxe que s’ha comprat.
El Grup de Cs demana, doncs, al Govern el que ha demanat des que va entrar a
l’ajuntament  –ja  que  el  seu  grup  sí  que  enarbora  la  bandera  de  la  transparència–:
l’accés a tota la documentació i al programa SAP. Pensa que no pot ser que els grups
de l’oposició en la tasca de fiscalització i control hi tinguin accés durant dos mesos pel
compte general, ja que haurien de tenir accés a aquest programa i a tot el lapse de
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contractació i de documentació de tots els expedients, perquè això és qualitat
democràtica i transparència. I tot el que no sigui això és opacitat, de manera que
votarà  a  favor  d’aquesta  proposició  perquè  estan  parlant  de  transparència,  d’una
banda, i del compliment de la llei, de l’altra.

El  Sr.  BOU apunta que l’article 12 del  Reglament Orgànic Municipal  estableix  que els
membres  electes  tenen  dret  a  obtenir  del  Govern  i  de  l’Administració  municipal  els
antecedents, les dades i les informacions que estiguin en poder dels serveis
municipals i que siguin necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.
A continuació, indica que l’article 98.4 d’aquest reglament fixa el termini de resposta
de les iniciatives en un mes, però això no es compleix i es dilaten en excés les
respostes als regidors i a vegades no es respon estrictament al que s’ha preguntat.
Comenta que ell personalment ho ha pogut comprovar, ja que quatre mesos enrere
va fer una pregunta per escrit i ningú no li ha contestat encara. Explica que es
tractava d’un fet puntual, curiós: una inspecció en un comerç de Barcelona, en què es
va  presentar  la  inspectora  per  comprovar  els  cubells  d’escombraries  i  estava  tot
correcte, de manera que no es va aixecar cap acta, però s’hi van presentar la senyora
inspectora i quatre guàrdies urbans uniformats, dels quals tres es van posar a la porta
i un va entrar a dins. Diu que ha preguntat si aquest procediment és lògic i natural,
però ningú no li ha contestat des de fa quatre mesos.
Constata que el  càrrec públic té dret a obtenir la informació fonamental en l’exercici
de les funcions de fiscalització i control i, a més, dins dels terminis que marca la
normativa, però el dret a la informació, com diu la proposició, no tan sols ho és dels
càrrecs  electes,  sinó  també  dels  ciutadans.  L’ajuntament  és  l’Administració  més
pròxima al ciutadà i, per tant, ha de complir amb els principis de transparència també
a favor de la ciutadania, ja que és una exigència senzillament democràtica.
El Grup del PP sempre ha defensat la necessitat de millorar la gestió i de ser més
transparents i facilitar un govern obert i accessible a la resta de ciutadans. Pensa que
cal aprofundir en la democràcia i traslladar als ciutadans la cultura de l’exemplaritat i
de  l’esforç.  Entén  que  la  transparència,  la  participació  i  la  rendició  de  comptes  són
l’eix bàsic de tota acció política, i per això l’ajuntament ha de treballar i millorar en el
fet de tenir tota la informació en el mínim temps possible.
Finalment, expressa el seu vot favorable.

La Sra. BONET avança que votarà a favor de la proposició. Diu que en el primer punt
no té res a dir, ja que el comparteix totalment.
Constata que en el segon punt s’insta el Govern a adoptar les mesures administratives
i normatives adients per tal de garantir a tots els membres del consistori el dret
d’accés automàtic i directe als expedients de tots els assumptes inclosos en els ordres
del dia de tots els òrgans col·legiats de govern des del moment de la seva
convocatòria.  Comparteix  absolutament  la  importància  que  té  aquest  dret  d’accés  a
la informació per a la tasca de control i fiscalització que han de fer els regidors de
l’oposició, ja que d’això en depèn la qualitat també de la democràcia.
Manifesta que en l’àmbit de l’Administració local aquests drets estan reflectits tant al
Reglament Orgànic Municipal com a la Llei reguladora de les bases de règim local i el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen
l’obligació d’incorporar a l’ordre del dia els expedients administratius que han de ser
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tractats en les sessions corresponents dels òrgans col·legiats dels quals formin part.
Aclareix que ho diu perquè no s’esmenta en la proposició això dels òrgans col·legiats
dels quals formin part, tot i que aquesta és la normativa que hi ha. Per tant, entén
que el que s’està demanant, com es desprenia en el to de totes les intervencions, és
el compliment de la normativa, i subratlla que el compliment de la normativa és en
aquest sentit, que s’ha de tenir accés als expedients dels ordres del dia dels òrgans de
govern dels quals formin part.
Informa que,  per  tal  d’afavorir  aquest  accés  dels  regidors  i  regidores  a  la  informació
d’una manera més àgil i ràpida, ja s’han adoptat en els darrers anys algunes mesures.
Aclareix que ho diu perquè tant el ROM com la Llei reguladora de les bases de règim
local i la Llei municipal i de règim local de Catalunya són molt més antics, però, en
canvi, les mesures per garantir aquests drets venen del 2015. Explica que des del
2015 aquesta pràctica es fa en les comissions i en el Plenari del Consell Municipal amb
l’accés dels càrrecs electes a una carpeta del sistema informàtic municipal, la carpeta
K, en què consta la documentació completa de l’ordre del dia de la convocatòria de la
corresponent sessió de l’òrgan col·legiat.
Entén  que  part  del  debat  s’ha  centrat  no  en  l’accés  a  expedients  de  l’ordre  del  dia
d’òrgans  col·legiats  dels  quals  formin  part,  sinó  en  quan  se  sol·licita  una  informació,
en què, efectivament, el termini és de 5 dies, passats els quals es produeix el silenci
positiu, per tant, 5 dies per a la resposta, i després 30 dies, a partir d’aquests 5 dies o
del temps que s’hagi tardat a donar resposta si és inferior a aquests 5 dies, per posar
a disposició aquesta informació. Per la intervenció d’alguns dels regidors entén que hi
ha casos en què aquests 30 dies s’excedeixen.  Respon que la voluntat del  Govern és
donar  compliment  a  la  normativa  i,  per  tant,  anuncia  que  s’avaluarà  de  manera
interna amb quina  freqüència  s’estan donant  aquests  casos,  perquè evidentment  no
s’haurien de donar,  i  es  compromet  a  treballar  al  màxim perquè això  no sigui  ni  tan
sols una excepció, sinó que no passi, tal com la normativa preveu.
En  tot  cas,  no  creu  que  es  pugui  dir  que  aquesta  és  la  categoria,  sinó  l’anècdota.
Malgrat  tot,  aclareix  que no li  vol  treure importància a  l’anècdota perquè l’anècdota
afecta  la  garantia  d’un  dret.  Però  insisteix  que  creu  que  no  es  pot  dir  que  en  la
majoria dels casos no es dona compliment a aquest termini.
Finalment, reitera el vot a favor de donar compliment a la normativa ja en vigor sobre
accés a la informació tant pel que fa als expedients que formen part d’ordres del dia
d’òrgans col·legiats dels quals els regidors de l’oposició formin part com pel que fa a
la  resposta  a  les  sol·licituds  explícites  i  puntuals  d’informació  que  es  refereixen  a
altres qüestions més enllà d’aquests ordres del dia.

El Sr. VALLS vol agrair el suport a tots els grups i al Govern. Creu que, a més de les
crítiques que poden fer o d’experiències molt dures com les del Sr. Sierra, cal millorar
aquesta  transparència  que  demanen  tots.  Espera  que  així  s’anirà  avançant  en  les
condicions que han recordat i a partir del que s’ha aprovat en aquesta sessió.

El Sr. ZAÑARTU no sap si parlar d’excepció o de regla, però remarca que la lentitud a
vegades en la resposta ja fa que el Grup d’ERC orienti les preguntes que fa per escrit
en  funció  del  que  sap  que  trigarà.  Constata  que  al  final  s’està  creant  una  institució
informal  d’un  ús  del  que  no  hauria  de  ser  potser  aquest  tipus  de  preguntes,  ja  que
saben que la informació es donarà tard. Demana, doncs, que hi reflexionin i que es
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posi al recull de coses en què caldrà reflexionar de cara al ROM.
Comenta  que  la  generalització  que  ha  provocat  els  darrers  mesos  l’ús  de  les  eines
telemàtiques obliga també a repensar no tan sols el ROM, sinó la manera com es fan
aquests traspassos d’informació entre l’oposició i el Govern.

El Sr. SIERRA vol posar un exemple a la Sra. Bonet. Indica que aquest accés a la
informació no és només als expedients que es pengen a la car
peta K, perquè, un cop transcorre un ple o una comissió, no es té accés a aquest
expedient.
Comenta, com a exemple concret, que l’informe d’intervenció dels comptes anuals de
2019 que el Grup de Cs ha sol·licitat se’ls nega i tampoc no hi tenen accés. Pensa que
haurien de tenir accés des dels seus ordinadors a tota la informació que ja era
pública. Diu que com aquest exemple passa amb altres circumstàncies. Per tant,
pensa que s’han de posar una mica al dia.

La  Sra.  BONET,  més enllà  dels  casos  que han estat  anomenats,  que també n’ha pres
nota, recull la voluntat entre tots de fer efectius aquests drets en la seva configuració
legal.
Diu  que  el  problema  que  subratllava  el  Sr.  Zañartu  en  l’última  intervenció  no  és  un
tema menor, ja que és un canvi cultural: tots s’han acostumat a una gestió dels temps
que va molt més enllà del que molta de la normativa i de la gestió a què estan
acostumats permet. Per tant, pensa que és difícil que el Govern es pugui arribar a
posar al dia quan els temps cada vegada són més curts.
En tot cas, es queda amb el fet que es pugui garantir el compliment de l’ordenament
jurídic respecte a les garanties que ofereix per a accés de la informació pel que fa a
terminis  i  que  quan  calgui  es  faci  la  consideració  de  si  aquests  terminis  s’han
d’escurçar o són suficients.

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

APROVADA

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/950) Que de forma prèvia a portar a aprovació la modificació prevista del Pla
Director  de  Serveis  de  Prevenció  i  Extinció  d’Incendis  i  Salvaments  (SPEIS)  s’informi  i
es negociï amb els representants sindicals del cos i amb els grups municipals les
modificacions a realitzar.

El  Sr.  MARTÍ  GALBIS  diu  que  tothom  sap  que  el  2014  en  el  mandat  de  l’equip  de
govern de l’alcalde Trias  es  va aprovar un pla director dels  SPEIS que va ser  fruit  del
diàleg i del consens, no solament polític, sinó també amb els professionals i els
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representants dels treballadors.
Indica que sis anys després hi ha alguns apartats, alguns articles i algunes previsions
d’aquest  pla  que  no  han  estat  desplegats,  tot  i  que,  evidentment,  això  es  pot  anar
fent mentre tingui plena vigència.
Manifesta que s’ha assabentat pels mateixos SPEIS que hi havia la intenció d’introduir-
hi modificacions en alguns aspectes concrets. No li consta, però, que aquesta voluntat
política del Govern hagi estat traslladada als grups municipals.
En aquest sentit, vol demanar al regidor de Prevenció i Seguretat que, si es vol
entomar la modificació d’un pla director que encara no està exhaurit, perquè no està
executat en el seu 100% ni molt menys, ho plantegi als grups municipals i també ho
negociï amb els representants dels treballadors dels SPEIS. Espera, doncs, que
aquesta petició sigui atesa.

El Sr. BATLLE accepta el prec, ja que estan tots compromesos amb la transparència i el
diàleg.  Constata  que  en  aquest  cas  es  tracta  no  tant  d’una  modificació  del  pla,  sinó
d’una revisió o adequació.  Pensa que no es pot negar la  importància que té aquesta
revisió, que és demanada per la Direcció Operativa del Cos de Bombers i de Protecció
Civil.
Comenta que, evidentment, això es farà en el marc de la Comissió de Seguiment del
Pla Director, de manera que es farà en diàleg amb les organitzacions sindicals. Diu
que el cap del cos ja ha començat aquestes converses amb els representants sindicals.
Manifesta que per part seva no té cap tipus de problema per poder-ho exposar als
grups, per la qual cosa convocarà a una reunió els representants dels grups per poder-
ne parlar abans de presentar la mesura.
Informa que la idea del Govern és presentar una mesura de govern tan aviat com
sigui possible per explicar aquests ajustaments. Aclareix que el Govern ho fa perquè
vol que aquesta sigui una mesura de ciutat i espera que amb aquest exercici de
transparència es pugui fer.

El Sr. MARTÍ GALBIS dona les gràcies al Sr. Batlle i espera ser convocat en aquesta
reunió amb el regidor de Prevenció i Seguretat.

ACCEPTAT

11. – (M1923/952) Que l’Ajuntament de Barcelona destini l’antiga seu del Consell Comarcal
del Barcelonès a crear un nou equipament per a la Guàrdia Urbana de Ciutat Vella per
tal  de poder-hi  instal·lar  diversos operatius que ja  no tenen cabuda a l’actual  seu de
les Rambles i així poder donar un millor servei a la ciutadania.

El Sr. MARTÍ GALBIS creu que aquest prec té la seva importància. Recorda que pocs
minuts enrere han debatut una proposició del Grup de JxCat en relació amb el tema
de la crisi social, de la manca de convivència i de la inseguretat que hi ha al Raval i a
altres barris de Ciutat Vella. Indica que en aquest prec vol parlar no tant de la
problemàtica de seguretat, sinó d’un instrument amb què, entre molts altres, de cara
al futur podrien lluitar amb més eficàcia pel que fa al tema de la prevenció, no
solament de lluitar contra la delinqüència, sinó especialment de fer prevenció, que és
el que moltes vegades obliden que és molt important.
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Explica que el prec demana que el Govern municipal decideixi la utilització de l’antiga
seu del Consell Comarcal del Barcelonès, al carrer de les Tàpies, al cor del barri del
Raval,  a tocar de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Nou de la Rambla, perquè
sigui una nova comissaria de la Guàrdia Urbana que pugui ajudar a la comissaria
central de la Rambla, que contribueixi al fet que pugui esponjar la comissaria de la
Rambla, que actualment ja no pot donar servei, tenint en compte la comoditat dels
agents que estan treballant en aquesta comissaria. Afegeix que és una comissaria
que,  a  més  a  més,  no  pot  ser  sotmesa  a  segons  quin  tipus  d’obres  perquè  té  una
protecció parcial arquitectònica urbanística.
Per tant, pensa que és del tot necessari esponjar la comissaria de la Rambla, crear un
segon pol de prevenció i seguretat al barri del Raval en un espai que està en desús
pràcticament.  Diu  que  l’únic  que  li  consta  que  s’ha  de  fer  és  negociar  i  acabar
d’acordar  amb  la  propietat,  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  que  és  la  que  s’ha
encarregat  de la  majoria  del  patrimoni  d’actius  i  passius  de l’extint  Consell  Comarcal
del Barcelonès.
Entén que això també seria una gran notícia per al Cos de la Guàrdia Urbana i
especialment per als agents que treballen a la comissaria de la Rambla en unes
condicions no sempre del tot idònies.

El Sr. BATLLE accepta el prec en la seva literalitat, perquè el Sr. Martí Galbis hi ha
afegit algun altre tema que caldrà matisar, és a dir, quines característiques tindrà
aquest equipament, si haurà de ser una comissaria de substitució o quines
característiques pot tenir.
Comenta que en aquest tema hi han estat treballant des de fa molts mesos,
pràcticament  des  de  l’inici  del  mandat,  quan  van  tenir  coneixement  de  la  possible
disponibilitat d’aquest equipament.
Manifesta  que,  naturalment,  tots  els  temes  patrimonials  s’han  de  portar  amb  molta
discreció, perquè quan un no és el propietari del bé que ha de comprar ha de tenir un
respecte per la propietat.
Indica  que  no  tan  sols  s’ha  parlat  de  la  necessitat  d’incorporar  aquest  equipament,
sinó  de  l’ús  que  se  li  ha  de  donar.  Apunta  que  una  de  les  coses  que  preocupa  al
Govern és el futur de la Sala Conjunta de Comandament que hi ha al carrer Lleida, de
manera que també han pensat en la possibilitat de poder destinar-hi aquest
equipament.
En tot cas, comunica que la voluntat del Govern és incorporar això en el patrimoni
municipal per destinar-ho a funcions de prevenció i seguretat, i diu que el programa
funcional s’establirà en el seu moment, però, com diuen, la pell de l’os se la repartiran
quan el tinguin ben caçat.

El Sr. MARTÍ GALBIS agraeix l’acceptació d’aquest prec. Aclareix que no volia entrar en
el pla funcional ni en quins serveis es poden derivar a aquest futur equipament ni
quins nous serveis s’hi poden incardinar, ja que això és feina del Govern i ja els ho dirà
en el seu moment.
Reitera  el  seu  agraïment  per  l’acceptació  del  prec  perquè  demostra  la  voluntat
política de reforçar les polítiques de prevenció i seguretat a una zona com el Raval i
Ciutat Vella.
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ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

12. – (M1923/963) Que el Govern municipal porti a terme un pla específic per a
l’erradicació dels robatoris amb violència de rellotges a la nostra ciutat, en el qual es
doti de més personal i mitjans a la Guàrdia Urbana de Barcelona.

El Sr. SIERRA comenta que aquest prec també és sobre el Raval i el conjunt de Ciutat
Vella i tota la ciutat de Barcelona. Explica que hi ha unes bandes que es coneixen
normalment com Els Rellotgers que efectuen robatoris amb extrema violència a
ciutadans que porten rellotges pel carrer.
Demana, doncs, un pla específic per combatre aquest tipus de delictes.

El Sr.  BATLLE no accepta el  prec perquè frega gairebé l’extravagància,  ja que és molt
específic, per a un tipus concret de delictes. Pregunta per què no per als collarets d’or
o per a les arracades o simplement la cartera.
Ja sap que el Sr. Sierra té voluntat i vocació de fer de policia, però aclareix que no és
la funció del regidor del Grup de Cs ni la seva. Pensa que cal deixar que els operatius
facin la seva feina.
Informa que hi ha plans específics per tractar les diferents problemàtiques. Diu que
quan  han  estat  debatent  la  problemàtica  concreta  de  Ciutat  Vella  n’han  parlat.
Recorda els contactes que han fet amb qui pot tenir també facultats per poder-ho fer,
com la fiscalia, la judicatura, les modificacions legals que s’han de fer per combatre la
multireincidència i els grups criminals organitzats. Afegeix que hi ha la col·laboració
amb altres  forces  policials.  Diu  que en tot  això  s’hi  trobaran,  però  que el  Govern no
dissenyarà operatius al detall, ja que deixarà que ho facin els operatius de la policia,
amb  la  voluntat  d’erradicar  aquests  aspectes  que  quan  els  veuen  en  els  mitjans  de
comunicació i a les xarxes socials els interpel·len i els preocupen, com li preocupen al
Sr. Sierra.

El Sr. SIERRA entén la no acceptació, tot i que ho lamenta. I també lamenta que el
Sr. Batlle entri en desqualificacions com titllar aquesta proposta d’extravagant.
En tot cas, pensa que té la seva importància, perquè en el context actual, en què ja
advertien que hi hauria un repunt de la inseguretat, és encara més greu que de
manera ordinària, precisament perquè en la crisi després del coronavirus el que
necessita la ciutat de Barcelona és oferir una determinada imatge, és a dir, oferir
seguretat i tornar a portar el turisme a la ciutat.
Considera que concretament a Ciutat Vella, tot i que també en altres punts de
Barcelona, no es poden permetre aquestes imatges que han vist tots de quatre
persones apallissant una persona per robar-li el rellotge. Reconeix que, efectivament,
poden ser arracades, ja que és un tipus delictiu molt concret. Creu que els tipus
delictius concrets s’han de combatre amb operatius i amb accions concretes.
En tot cas, expressa novament tot el seu suport a la feina que fa la Guàrdia Urbana i
commina el Sr. Batlle a dotar-la de més personal perquè puguin fer la seva feina amb
millors condicions.
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El Sr. BATLLE recorda que en la intervenció en el punt corresponent de l’ordre del dia
s’ha  dit  que  hi  ha  un  increment  important  d’efectius  policials,  tant  per  part  de  la
Guàrdia  Urbana  com  dels  Mossos  d’Esquadra,  per  combatre  tota  l’àmplia  tipologia
delictiva que es dona en una ciutat com Barcelona.
Aclareix que el que diu és que no cal un operatiu específic per a una determinada
tipologia de procediment delictiu. Creu que no hi ha cap ciutat del món que tingui un
programa específic de la policia per evitar els robatoris de rellotges. Diu que si el
regidor del Grup de Cs ho sap li ho pot portar i estarà encantat de poder-ho trametre
als  operatius,  que  en  definitiva  són  els  que  ho  haurien  d’aplicar,  perquè  ho  puguin
implementar.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

13. – (M1923/980) Instar al govern municipal a què les decisions referides a matèries que
afectin els interessos metropolitans es prenguin en coordinació amb la resta
d’Alcaldes de l’àrea metropolitana.

El Sr. BOU recorda que el Grup del PP ja ho ha dit en diverses ocasions i és un debat
que queda pendent,  i  és  que si  per  alguna cosa s’està  caracteritzant  el  Govern de la
Sra. Ada Colau respecte a les polítiques d’àmbit metropolità és per l’absència total de
lideratge  polític  en  aquestes  polítiques,  quan  precisament  el  debat  que  s’està
plantejant  en  l’àmbit  polític,  social  o  tècnic  és  la  necessitat  de  crear  mecanismes  de
cooperació més efectius davant la constatació que determinades polítiques només
tindran èxit si s’adopten sota el prisma d’una governança metropolitana.
A continuació, constata que, precisament quan més evident és aquest debat, és quan
la  senyora  alcaldessa  està  adoptant  mesures  més  unilaterals  i  en  contra  d’aquesta
nova governança. Manifesta que n’hi ha dos exemples clars. Un és la decisió unilateral
de modificar la mobilitat a Barcelona mitjançant el traçat de carrils bici sense
considerar  que  gran  part  d’aquest  trànsit  que  es  vol  impedir  prové  de  fora  de
Barcelona i sense aportar cap solució respecte això. Un altre motiu que ha propiciat la
lògica crítica dels ajuntaments més propers ha estat el tancament de les platges de
Barcelona per Sant Joan, fet que no qüestiona perquè creu que cal tancar-les per la
revetlla de Sant Joan.
Pensa que és lògic que si es tanquen les platges de Barcelona hi haurà un efecte
d’expansió d’aquestes platges tancades a les platges més properes obertes, és a dir, a
la  resta  de  l’àrea  metropolitana.  Considera,  doncs,  que  és  una  decisió  que  s’hauria
d’haver adoptat de manera conjunta amb els ajuntaments afectats. Troba sorprenent
que  l’alcaldessa  no  tan  sols  renunciï  al  lideratge  de  l’Àrea  Metropolitana  de
Barcelona, ja que és la seva opció política, sinó que ella, que sempre s’ha manifestat
crítica  amb  les  decisions  unilaterals  en  altres  àmbits,  practiqui  l’unilateralisme  en
matèria metropolitana.
Per això demana que les decisions que afecten interessos metropolitans s’adoptin en
coordinació  amb  la  resta  d’alcaldes  de  l’àrea  metropolitana.  Per  tant,  vol  que
s’accepti aquest prec.
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El Sr. BATLLE manifesta que, per descomptat, la coordinació metropolitana és un dels
objectius  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  del  Govern  de  la  ciutat.  Indica  que
l’alcaldessa de Barcelona presideix l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de manera que
aquest element de coordinació es dona ja per descomptat i es produeix en general.
Admet que hi pot haver qüestions particulars, com en el cas d’aquest prec, que és una
qüestió  molt  concreta,  que  és  la  crítica  a  l’alcalde  de  Badalona  en  el  tancament  de
platges  per  la  revetlla  de  Sant  Joan.  Comenta  que  el  tancament  de  platges  s’ha
treballat en el si del Centre de Coordinació, en què són presents els Mossos
d’Esquadra, Protecció Civil i el conjunt dels operatius municipals.
Apunta, doncs, que dintre de la competència específica de cada un dels ajuntaments,
més  enllà  de  la  coordinació  necessària  i  desitjable,  hi  ha  l’autonomia  per  als  casos
concrets,  com  en  el  cas  d’aquest  prec.  Constata  que  el  Sr.  Bou,  a  partir  d’un
plantejament particular, fa una observació de caràcter general.
Per tant, assenyala que la coordinació metropolitana existeix i funciona, sense
perjudici  del  principi  d’autonomia  local,  que  fa  que  cada  ajuntament  pugui  prendre
determinacions molt concretes. A més, agraeix que el Sr. Bou hagi saludat la que s’ha
fet en relació amb el tema del tancament de platges la nit de la revetlla de Sant Joan.

El Sr. BOU dona les gràcies per l’acceptació del prec.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

14. – (M1923/966) Que el govern municipal prepari una relació de les empreses que hagin
fet contribucions significatives per pal·liar els efectes de la crisi a Barcelona, i que a la
propera sessió de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat  i  Prevenció  s’aprovi  una  declaració  d’agraïment  del  Consell  Municipal  a
totes  aquestes  empreses,  i  que  l’Ajuntament  li  doni  difusió  a  través  dels  mitjans  de
comunicació.

El Sr. VALLS considera que la ciutat de Barcelona ha de reconèixer les activitats o les
realitzacions  d’entitats  que  ho  mereixin,  tal  com  s’estableix  expressament  a  la  Carta
municipal de Barcelona.
Indica que la ciutat, i l’ajuntament en nom seu, té la decidida voluntat de ser agraïda
amb  aquelles  entitats  que  li  presten  servei  i  l’ajuden  a  enriquir-la  des  de  les  més
variades formes de l’activitat humana, de manera que vol premiar-les, perquè la tasca
exemplar  d’aquestes  entitats  es  conegui,  es  difongui  i  perduri  així  en  la  memòria
col·lectiva dels barcelonins i barcelonines i perquè aquesta ciutat esdevingui més
solidària, justa i, en definitiva, millor i sempre una referència.
Aclareix que això que acaba de llegir està extret de forma pràcticament literal del
Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona.
Comenta que, durant els pitjors moments de la crisi sanitària que Barcelona ha patit
des de mitjans de març, algunes empreses de la ciutat han fet contribucions
significatives per pal·liar els seus efectes. N’hi ha que han cedit espais per a la cura de
persones, n’hi ha que han aportat recursos, mentre que d’altres han contribuït amb la
prestació gratuïta de serveis.
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Atès  que  cap  dels  honors  i  distincions  recollits  al  reglament  de  l’Ajuntament  de
Barcelona no encaixaria per formalitzar l’expressió de reconeixement del consistori a
aquestes contribucions, demana al Govern municipal que prepari una relació de les
empreses que hagin fet contribucions significatives per pal·liar els efectes de la crisi a
Barcelona i que a la propera sessió de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació  i  Seguretat  i  Prevenció  s’aprovi  una  declaració  d’agraïment  del  Consell
Municipal  a  totes  aquestes  empreses  i  que l’ajuntament  en faci  difusió  a  través  dels
mitjans de comunicació, a més de les medalles a totes les entitats o a tot el personal
de serveis públics o associacions del sector privat que han ajudat els barcelonins en
aquests moments difícils.

La Sra. BALLARÍN donarà suport a aquest prec, però amb unes matisacions, perquè
comparteix totalment que una de les conseqüències positives que ha tingut la crisi del
COVID-19 ha estat la demostració de solidaritat del conjunt de la ciutadania de
Barcelona, una solidaritat que va aparèixer des del minut zero, tant de manera
individual com organitzada, a través de la creació de xarxes de suport mutu, a través
d’entitats,  organitzacions  i  també  empreses  privades,  que  es  van  abocar  de  manera
total amb els que ho estaven passant pitjor. Indica que tothom, en la mesura de les
seves possibilitats, ha posat el seu granet de sorra, alguns ajudant els veïns o veïnes
de  l’escala  que  no  podien  sortir  de  casa,  fent  donacions  econòmiques,  cosint
mascaretes, donant aliments o fins i tot cuinant els aliments i repartint-los.
Diu que tots comparteixen que aquest corrent de solidaritat que es va produir durant
aquests dies no l’oblidaran mai i  no vol que ningú ho oblidi,  perquè realment és una
prova que Barcelona mai no deixa a ningú enrere.
Manifesta que, com a ajuntament, estan especialment orgullosos de l’esforç realitzat
també  per  tota  l’organització  municipal,  que  ha  treballat  en  la  prestació  de  serveis
bàsics, i dels milers de treballadors i treballadores que s’han prestat com a voluntaris
per fer tasques de suport a la ciutat de Barcelona.
Pensa que, un cop passats aquests moments de confinament, calia fer altres coses, de
manera que es va posar en marxa un web municipal per dur a terme diferents formes
de col·laboració a fi de canalitzar els ajuts, es va crear un compte corrent per fer
donacions econòmiques i encara estan treballant en les donacions que estan rebent.
Per tant, diu que aquest reconeixement el volen fer a totes les empreses que,
efectivament, han fet aquest esforç, però també a tots els grups, a totes les entitats i
a totes les persones que d’alguna manera han fet una contribució molt significativa al
que implicava aquest COVID-19, un esforç de solidaritat, i que posa de manifest el
que és aquesta meravellosa ciutat.

El Sr. VALLS dona les gràcies.

ACCEPTAT

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

15. – (M1923/957) Quin és el capteniment del Govern municipal respecte el Pla Estratègic
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del Zoo Barcelona, tant pel que fa a calendaris com pel que fa a l’Ordenança?

El Sr. CORONAS comenta que fa més d’un any de l’aprovació del Pla estratègic del zoo
de  Barcelona  i  també  de  la  modificació  de  l’ordenança.  Com  que  hi  ha  hagut  una
aturada de tres mesos pel mig i no hi ha gaires notícies de com està la situació, la
pregunta és de capteniment respecte al calendari i la previsió que hi ha per recuperar
tot allò que es va aprovar en aquest Plenari.

La Sra. BONET respon que, com bé sap el regidor Coronas, perquè participen
conjuntament en diversos òrgans que aborden aquesta qüestió, Barcelona i el seu zoo
compten des  del  maig  de  2019 amb dues  eines  per  gestionar  el  zoo  des  d’una  nova
perspectiva: la modificació de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals i el
nou model de zoo, que converteix el zoo en una eina per avançar en la recerca i
conservació de la fauna amenaçada del planeta, especialment de la Mediterrània,
amb un model que preveu tota una sèrie d’inversions.
Reconeix que, evidentment, hi ha hagut impacte d’aquests quatre mesos en un seguit
d’actuacions que s’haurien dut a terme i  que no s’han pogut fer perquè la feina dels
serveis  essencials  de treballadors  del  zoo s’ha destinat  a  garantir  el  benestar  animal,
tot i que el zoo estava tancat, perquè òbviament és una garantia bàsica. Però diu que
la represa ja està en marxa i, per tant, el compromís és absolut per tirar endavant
aquestes dues eines.
De fet, respecte als calendaris, comenta que això fa que en bona part de les
actuacions  que  s’han  vist  afectades  per  aquesta  pandèmia  ara  es  produeixin  uns
retards de quatre mesos. Està convençuda que, com que una de les coses que
s’haurien fet si no hi hagués hagut la crisi de la pandèmia i que es farà abans de l’estiu
és una nova reunió del patronat de la Fundació Barcelona Zoo, és allà on ho
explicaran. Indica que el regidor Coronas en forma part, igual que del Consell
Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. Per tant, està
convençuda que serà un espai idoni per informar en concret de totes les actuacions i
de quin és el punt en què es troben, perquè amb una pregunta difícilment pot entrar
en el detall.
Finalment, diu que estarà encantada de tornar a fer una compareixença quan ho
creguin convenient.

El Sr. CORONAS agraeix la resposta, perquè justament ha anunciat que farà una cosa
que és el que li volia demanar tot seguit: que es convoqui el patronat de la Fundació
Barcelona Zoo, bàsicament perquè ja fa més d’un any de l’aprovació, tot i que és cert
que hi ha hagut una aturada.
Manifesta que, si més no, la COVID-19 ha portat que els animals estiguin molt més
tranquils aquests dies, però lamenta que, des del punt de vista econòmic, ha anat
fatal perquè no hi ha hagut ingressos i  perquè tots saben l’estat de dèficit en què es
troba BSM, que és l’empresa municipal que gestiona el zoo.
Considera, però, que cal atendre les inversions urgents que hi havia previstes en el pla
estratègic, les primeres mesures; que cal definir el calendari, i que s’ha de començar a
parlar de pressupost i planificació a mitjà i llarg termini.
Indica que en els correus que han rebut tots ha vist que hi ha un cert neguit per part
d’algun  membre  del  patronat  respecte  a  com  s’ha  fet  algun  cessament  o
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nomenament, i creu que seria important que es fes aquesta convocatòria al més aviat
possible per explicar tot això i perquè com a mínim tinguin una perspectiva de futur i
un horitzó respecte a aquesta transformació del zoo de Barcelona.

La Sra. BONET indica que, efectivament, hi ha tres òrgans en els quals tots els regidors
de l’ajuntament tenen la possibilitat de participar amb la representació oportuna, que
són el Consell d’Administració de BSM, que gestiona el zoo; el patronat de la Fundació
Barcelona Zoo, i el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels
Animals. Manifesta que, en aquests tres òrgans, cadascú en la seva tasca, es
treballaran aquestes actuacions i informacions.
Pel que fa al patronat de la Fundació Barcelona Zoo, comenta que la voluntat és
recuperar-ne la convocatòria just abans de l’estiu.

ES DONA PER TRACTADA

16. – (M1923/956) En quin punt es troba el procés dels pressupostos participatius, quin
cronograma seguirà, ara que ja estem avançant en les fases de la desescalada, i en
quina situació queda el pressupost de 75 milions d’euros que estaven previstos per a
inversions als barris?

El Sr. ZAÑARTU diu que aquesta pregunta també té implícit un prec. Explica que és
sobre els pressupostos participatius. Pregunta, doncs, en quina situació es troben i
demana que el Govern també ho expliqui a la ciutadania, a associacions de veïns, etc.
Comenta  que  el  Grup  d’ERC  ha  tingut  força  reunions  telemàtiques  les  darreres
setmanes  –i,  finalment,  algunes  presencials–  en  què  associacions  de  veïns  mostren
una mica el desconeixement de en quina situació es troben pel que fa a pressupostos
participatius.
Per resumir-ho, explica que el mes de febrer el Govern va presentar la mesura de
govern, en què es comentava que es podia participar físicament i també en línia, a
través del decidim.barcelona, que és una bona eina i un bon exemple de
transparència a ser utilitzada correctament. Afegeix que hi havia 6 fases: la 0, amb
participació del personal municipal; la 1, punts mòbils de participació; la 2, treball
tècnic i polític i retorn de les conclusions del procés participatiu; la 3, priorització de
projectes; la 4, votacions; la 5, retorn, i la 6, implementació i resultats.
Indica que a l’inici del confinament, tenint en compte que tot el contacte físic, reunió
física i pressupost participatiu físic va quedar òbviament en suspens, se seguia
promocionant o animant la ciutadania perquè participés a través del
decidim.barcelona. Però apunta que a mitjans de confinament van rebre la notícia a
través de Betevé que per culpa de la situació de confinament i del COVID-19 el
plantejament i el nou calendari de les fases de procés es concretarien quan es
recuperés l’activitat habitual a la ciutat.
A més, tenint en compte la situació de negociació pressupostària en què es troben, en
el cas dels milions dedicats a pressupostos participatius, vol saber on es troben i on
van, i reitera que es faci extensiu a la ciutadania.

El Sr. SERRA indica que aquest Govern és el primer a saber i a reconèixer que la
resposta a aquesta crisi ha de passar per més participació i per més democràcia. De
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fet,  els  pressupostos  participatius  eren  una  mesura  pionera  d’aprofundiment
democràtic en què la ciutadania no tan sols feia propostes, sinó que acabava decidint
a què es destinava el pressupost municipal pel que fa a la inversió als barris.
Diu que el Sr. Zañartu ha exposat una situació i un dubte que són absolutament
legítims. Però reconeix que la profunditat de la crisi actual està tenint un impacte en
els pressupostos de l’ajuntament, no tan sols de 2020, sinó de tot el mandat. Per tant,
això impacta projectes d’una envergadura com els pressupostos participatius.
Anuncia  que  la  voluntat  d’aquest  Govern  és  mantenir  aquest  projecte  i  donar
resposta a la situació actual amb més democràcia, però cal veure com i de quina
manera, en la qual cosa estan treballant. Manifesta que, de ben segur, en les
properes  setmanes,  quan  es  pugui  concretar  quin  serà  l’escenari  pressupostari  no
solament  del  2020,  sinó  també  de  tot  el  mandat,  perquè  s’està  comprometent
inversió de tot el mandat, el Govern podrà explicar als grups i també a la ciutadania
com seran els pressupostos participatius post-COVID-19, que espera que es pugui
avançar amb el màxim de consens possible.
Així mateix, espera reprendre aquest procés participatiu a partir del setembre i poder
tancar  un  procés  de  previsió  per  a  tot  el  mandat  que  estigui  a  l’altura  de  les
circumstàncies actuals.

El Sr. ZAÑARTU entén, doncs, que depèn estrictament de la part pressupostària, de la
dotació, i que si així ho permet, en la mesura del que sigui possible, es recuperaria el
procés participatiu.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/962) Quin és el capteniment del Govern municipal respecte de la possible
investigació judicial pel nomenament del Cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona de la
Sra. Alcaldessa i la seva opinió pels fets que s’imputen?

El  Sr.  SIERRA,  arran  de  les  informacions  sobre  el  fet  que  en  un  jutjat  s’ha  obert  una
investigació respecte al nomenament del cap de la Guàrdia Urbana, vol saber el parer
del Govern municipal respecte a aquesta investigació i que es doni una explicació als
grups municipals sobre els fets concrets.
Manifesta  el  seu  reconeixement  a  la  tasca  de  l’antic  cap  de  la  Guàrdia  Urbana,  el
Sr. Evelio  Vázquez,  i  a  la  tasca  de  l’actual  cap  de  la  Guàrdia  Urbana,  el  Sr.  Pedro
Velázquez.

El Sr. BATLLE manifesta també el seu reconeixement als caps de la Guàrdia Urbana, a
aquests i als del passat.
Explica que un sindicat ha presentat una denúncia a la Fiscalia, ja que estan en el seu
dret com qualsevol ciutadà, tot i que creu que aquesta denúncia no té cap tipus de
recorregut  perquè  el  nomenament  de  l’actual  intendent  major,  cap  de  la  Guàrdia
Urbana,  s’ha  fet  seguint  el  mateix  procediment  que s’havia  seguit  amb els  anteriors,
que és exactament el mateix procediment que se segueix amb cossos que existeixen
al país,  com ara el  nomenament del  comissari  en cap del  Cos de Mossos d’Esquadra,
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que es fa a través d’un nomenament provisional i després, posteriorment, es pot o no
convocar la plaça definitiva.
Manifesta  que  en  aquest  cas  les  coses  s’han  fet  millor  que  mai,  perquè  es  va  fer  el
nomenament provisional de l’intendent major Velázquez el mes de setembre, però el
mes de març, just abans de la pandèmia, es va treure a concurs el nomenament
definitiu del cap. Indica que és un nomenament de lliure disposició, però seguint
aquest procediment.
Per  tant,  exposa  que  el  Govern  està  absolutament  tranquil  perquè  s’han  fet  els
procediments tal com s’havien fet sempre i no veu què hi pot haver darrere d’aquesta
obstinació que a vegades té determinat sindicat per intentar embolicar la troca. Creu
que en aquest sentit les coses s’han fet bé i que la resolució d’aquest tema només pot
ser que ratificar la correcció del procediment que s’ha emprat.
Troba curiós que aquesta sigui una denúncia feta contra el cap de la Guàrdia Urbana i
contra  l’alcaldessa.  Es  pregunta  per  què  no  contra  ell  mateix,  que  és  qui  va  fer  la
proposta, o contra la gerent. Demana que prenguin nota d’això a l’hora de parlar amb
la gent que ha presentat aquest tipus de denúncies.

El  Sr.  SIERRA agraeix  les  explicacions,  i  creu  que  era  pertinent  davant  d’aquest  tipus
de notícies. Aclareix que no ha de fer d’interlocutor de ningú, sinó que era únicament
oferir al Govern municipal les explicacions, que el Grup de Cs dona per vàlides,
respecte a un tema que considera que té certa gravetat, ja que amb una investigació
respecte a l’alcaldessa de Barcelona i el mateix cap de la Guàrdia Urbana, encara que
no hagin inclòs el Sr. Batlle o la gerent en aquesta denúncia, creu que era necessari
que el Govern donés les explicacions pertinents, tal com s’ha produït.
Manifesta novament el seu reconeixement a les dues figures que ha esmentat i
reitera l’agraïment per les explicacions del Sr. Batlle.

ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/979)  Quin  és  l’import  de  les  subvencions  directes  que  l’Ajuntament  ha
concedit  l’any  2019,  i  quins  són  els  criteris  que  s’han  seguit  per  a  la  seva  concessió,
detallat per beneficiaris i imports?

El Sr. BOU indica que les subvencions atorgades de manera directa constitueixen una
excepció a la regla general que ha de regir en l’atorgament a les subvencions, que és
el  de  concurrència  pública.  Apunta  que  l’article  22.2.c  de  la  Llei  general  de
subvencions  estableix  que  les  subvencions  directes  s’atorgaran  amb  caràcter
excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.
Constata  que  des  que  l’alcaldessa  governa  i  comptant  els  exercicis  complets  de  la
seva gestió, és a dir, des de 2016 a 2018, les subvencions directes han passat de
8.900.000 euros el 2016 a 23.700.000 euros el 2018.
Així  mateix,  recorda  que,  més  enllà  de  les  desorbitades  xifres,  s’ha  vist  que  hi  ha
subvencions que no estan degudament justificades, i diu que fins i tot el mateix
interventor municipal ja va qüestionar aquest procediment perquè va considerar que
les subvencions directes han de ser un recurs excepcional i no recurrent, ja que hi ha
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subvencions que es van repetint any rere any, de manera que es vulnera el principi de
convocatòria pública i de transparència.
Assenyala que la concessió de subvencions ideològiques a dit, sense justificació i amb
un clar biaix ideològic és un greuge per a les entitats socials que es presenten a
convocatòries públiques de subvencions i obtenen petites ajudes.
Per aquest motiu, a fi de poder analitzar-ne el contingut, el Grup del PP presenta
aquesta  pregunta,  és  a  dir,  vol  saber  l’import  de  les  subvencions  directes  que
l’ajuntament  ha  concedit  el  2019,  així  com  conèixer  quins  són  els  criteris  que  s’han
seguit per concedir-les, amb el detall dels beneficiaris i els imports.

La  Sra.  BALLARÍN  indica  que  l’Ajuntament  de  Barcelona,  entre  totes  les  possibilitats
que té per fer polítiques de foment, per fomentar la realització de determinats
projectes  i  activitats,  també  fa  servir  l’instrument  de  les  subvencions.  Comenta  que
les subvencions estan regulades en una llei de 2002 que el Govern compleix amb
absolut rigor.
Exposa que, de fet, si s’ha detectat en algun cas que podia haver-hi algun problema o
que  canviaven  els  criteris  per  part  de  la  Intervenció  de  com  s’aplicaven  aquestes
subvencions,  s’ha  intentat  treballar  per  millorar-ho.  En  aquest  sentit,  considera  que
les  subvencions  directes  que es  donen en l’actualitat  compleixen de manera  estricta
la legalitat.
Responent  a  la  pregunta  del  Sr.  Bou,  indica  que  durant  el  2019  s’han  concedit
309 subvencions  directes  per  un  total  de  23,5  milions  d’euros.  Apunta  que  en  tots  i
cadascun  d’aquests  casos  l’article  que  ha  servit  com  a  fonamentació  per  atorgar-les
ha  estat  l’article  22.2.c  de  la  Llei  general  de  subvencions,  que  permet  recórrer  a
aquesta  figura  per  raons  d’interès  públic,  social,  econòmic,  humanitari  o  altres  que
dificultin  la  seva  convocatòria  pública.  Diu  que  la  majoria  d’aquestes  subvencions
directes també porten al darrere un conveni que ha servit per formalitzar aquestes
subvencions.
Assenyala  que  en  el  termini  de  dues  setmanes  es  disposarà  d’aquesta  informació
publicada al Portal de la Transparència, en què també apareixeran, evidentment,
explicitades  quines  són  aquelles  subvencions  que  s’han  atorgat  amb  concurrència
pública, que és el procediment normal.

El Sr. BOU constata que la Sra. Ballarín ha parlat de subvencions amb rigor, però diu
que ha de rebre la relació dels beneficiaris i els imports. Vol saber senzillament si
aquestes subvencions són transversals.
Està convençut que tot és humanitari i que les ajudes van bé a tothom, però pensa
que  l’ajuntament  ha  d’obrir  la  mà  dreta  i  l’esquerra  –i  si  en  tingués  una  altra,  una
altra–  per  a  tothom,  en  la  mesura  que  sigui  possible.  Pretén,  doncs,  saber  si  hi  ha
algun tipus de concepte ideològic.
Vol saber si es donen subvencions o no a una sèrie d’associacions de Barcelona, tot i
que sap que no.

La Sra. BALLARÍN especifica que les subvencions es donen amb motiu d’una sol·licitud
i  són  polítiques  de  foment.  Diu  que,  si  compleixen  els  requisits  i  s’entén  que  és  una
raó  d’interès  públic,  social,  econòmic  o  humanitari,  es  donen  en  aquests  supòsits,  i
lògicament no es té en compte quina és la ideologia de l’entitat que hi ha al darrere.
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ES DONA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

19. – (M1923/967) Quins han estat les col·laboracions i intercanvis amb altres grans ciutats
europees,  directes  o  a  través  d’Eurocities,  durant  la  crisi  sanitària  i  quins  estan
previstos per a la fase de recuperació econòmica i social. En quins grups de treball i
en  quins  debats  impulsats  per  Eurocities  s’ha  implicat  l’Ajuntament  de  Barcelona.  I
quins  progressos  s’han  assolit  en  la  reclamació  d’accés  directe  de  les  ciutats  als
recursos financers de la Unió Europea.

El  Sr.  VALLS  comenta  que  l’alcaldessa  de  Barcelona  ocupa  el  càrrec  de  membre  del
Comitè  Executiu  d’Eurocities,  la  xarxa  de  les  grans  ciutats  europees.  Li  consta  que
Eurocities ha mantingut una activitat intensa durant la crisi, començant pel document
de reacció davant l’emergència COVID-19 del mes de març.
Diu que després de registrar aquesta pregunta ha conegut la participació de
l’alcaldessa en una reunió d’Eurocities la mateixa setmana. Manifesta que ja coneix el
contingut  publicat  d’aquesta  reunió  i  no  li  calen  més  explicacions,  tot  i  que si  la  Sra.
Laia Bonet els hi vol donar no hi ha cap problema.
Vol saber sobretot quines han estat les col·laboracions i intercanvis amb altres grans
ciutats europees directes o a través d’Eurocities durant la crisi  sanitària i  quins estan
previstos per a la fase de recuperació econòmica i social. També vol saber en quins
grups de treball  i  en quins debats impulsats per Eurocities s’ha implicat l’Ajuntament
de  Barcelona,  en  concret  quins  progressos  s’han  assolit  en  la  reclamació  d’accés
directe de les ciutats, per exemple, a recursos financers de la Unió Europea.

La Sra. BONET manifesta que la col·laboració amb les ciutats europees dins i fora
d’Eurocities ha estat intensa i fructífera en el sentit que formulava el regidor Valls en
la seva pregunta.
Informa  que  ja  des  de  l’inici  de  la  pandèmia  es  van  posar  en  contacte  amb  ciutats
italianes,  fet  que  era  important  perquè  elles  anaven  per  davant  en  l’impacte  de  la
crisi, singularment amb Milà i amb Florència, que es trobaven en la zona més
afectada.  Indica  que  amb  això  es  volia  preparar  la  ciutat  i  l’ajuntament  per  a  la
pandèmia, per al moment més àlgid, a què Barcelona encara no havia arribat.
A tall  d’exemple,  explica que Milà els  va proporcionar protocols  de gestió de residus
per  prevenir  justament l’excés de residus que sabien que provocaria  o  protocols  per
organitzar els serveis socials per garantir-ne la continuïtat en cas de brots entre el
personal municipal.
Comenta que, ja a inicis de març i  també, per tant,  molt a l’inici  de la pandèmia a la
ciutat,  Barcelona va sol·licitar a la Secretaria General d’Eurocities que l’activitat de la
xarxa se centrés, en l’àmbit tècnic, a facilitar intercanvis sobre com les ciutats estaven
abordant  la  pandèmia  i,  en  l’àmbit  polític,  a  incidir  sobre  la  Comissió  Europea  per
poder accedir als fons de recuperació que ja al març es començaven a posar sobre la
taula.  Diu que això ha comportat que tots els  grups de treball  d’Eurocities,  des de la
Societat de Coneixement fins a Ciutadania Digital, Desenvolupament Econòmic, Afers
Socials,  Habitatge,  Mobilitat,  Gent  Gran,  entre  d’altres,  s’hagin  centrat  des
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d’aleshores ja en la pandèmia.
Afegeix que,  a més,  representants,  directius o polítics  de l’ajuntament han participat
o segueixen participant en reunions específiques organitzades per la xarxa sobre
temes  tan  rellevants  com  el  futur  del  treball  i  estratègies  de  mitigació  de  l’impacte
socioecònomic,  l’impacte  de  gènere  del  COVID-19,  que  també  hi  és,  estratègies
d’ocupació o mesures pel dret a l’habitatge durant i després de la crisi.
Informa que, fora d’Eurocities, es manté un grup de treball amb Amsterdam i Hèlsinki
per compartir estratègies de reactivació econòmica específicament amb turisme,
però també un grup més ampli, amb ciutats globals, també europees, però també
d’arreu,  com  ara  París,  Londres,  Amsterdam,  Milà,  Madrid,  però  també  Los  Angeles,
Seül,  Nova  York  o  Toronto,  que  es  va  crear  a  principis  de  març  i  que  ara  s’està
centrant a compartir informació sobre plans de desescalada i previsions per a
possibles rebrots.
Per tant, apunta que la cooperació amb grans ciutats europees els ha permès i els
segueix permetent anticipar-se a problemes vinculats a una crisi sanitària, reforçar i
millorar estratègies de gestió de la crisi i de recuperació econòmica i social i seguir
posicionant Barcelona com a referent per a una sortida inclusiva, consensuada, verda
i digital d’aquesta crisi.

El Sr. VALLS diu que li sembla que la Sra. Bonet es va comprometre a presentar a
començament d’any el Pla d’estratègies i li sembla que en una pròxima sessió es dirà
què fan.

ES DONA PER TRACTADA

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

20. – (M1923/951)  Que  se’ns  informi  sobre  l’estat  de  compliment  de  la  proposició
(M1923/819) aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
i Seguretat, de 20 de maig de 2020 amb el contingut següent: La Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: - Que
l’Ajuntament  de  Barcelona  faciliti  els  Plans  de  Contingència,  acompanyats  de  les
avaluacions de riscos de cada lloc de treball i les mesures preventives corresponents,
als  representants  de  la  Junta  de  personal  i  el  Comitè  d’empresa  de  l’Ajuntament  de
Barcelona.  -  Que  l’Ajuntament  de  Barcelona  negociï  aquests  Plans  de  Contingència
amb  els  representants  sindicals  de  la  Junta  de  personal  i  el  Comitè  d’empresa  de
l’Ajuntament  de  Barcelona.  -  Que  es  facin  estudis  de  l’ús  del  transport  públic  en  els
trajectes casa-feina-casa dels treballadors i treballadores municipals.- Que es facin les
adaptacions de les funcions dels llocs de treball que siguin necessàries, negociant tant
el possible teletreball del personal municipal com les necessitats i seguretat dels
treballadors que s’hagin d’anar reincorporant físicament als seus llocs de treball, i que
aquestes es negociïn amb els representants de la Junta de personal i el Comitè
d’empresa de l’Ajuntament de Barcelona.

El Sr. MARTÍ GALBIS comenta que porta el seguiment d’aquesta proposició que va ser
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aprovada molt recentment en relació amb els plans de contingència i amb els plans
de desconfinament progressiu que s’havien d’adoptar i aprovar posteriorment amb el
diàleg  corresponent  i  l’acord  de  la  part  social  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
especialment, ja no tant dels grups municipals, però sí especialment de la part social
dels representants dels sindicats municipals.
En aquest sentit, diu que poca estona enrere ha tingut coneixement, per casualitat
gairebé,  de  la  publicació  d’una  instrucció  en  el  butlletí  del  dia  anterior  en  què  es
donen unes pautes de retorn amb una sèrie de condicionaments. Tanmateix, no sap
exactament  quin  ha  estat  el  diàleg  i  l’acord  amb  la  part  social  i,  per  tant,  el
compliment d’aquesta proposició que es va aprovar a l’última sessió de la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

La  Sra.  BALLARÍN  informa  que,  efectivament,  l’ajuntament  ha  facilitat  a  la
representació sindical de tots els ens municipals els plans de restabliment, que s’han
anat treballant amb ells, sempre recordant que la seva posada en funcionament és
responsabilitat  de  l’ajuntament.  Afegeix  que  també  s’està  treballant  en  un  pla  de
mobilitat que requerirà un temps per a la seva compulsió i negociació, que es preveu
que serà a la tardor del 2020.
Pel que fa al desconfinament, indica que als plans s’ha portat el detall de les mesures
que  cal  prendre;  s’ha  signat,  efectivament,  una  instrucció  de  la  Gerència  Municipal
per continuar el procés de reincorporació presencial mantenint les mesures de
seguretat, i es va distribuir un catàleg de mesures per posar en funcionament les
mesures de desconfinament, amb una bona recepció per part dels sindicats.
Respecte  als  plans  d’organització,  comenta  que  el  mes  de  maig  es  van  fer  quatre
reunions no presencials  amb la Junta de Personal;  s’han mantingut tres reunions del
Comitè de Seguretat i Salut Laboral per donar tràmit i informació de les mesures
preventives dels plans de restabliment; amb caràcter previ es va establir un
document de control de mesures preventives juntament amb el Departament de
Prevenció  de Riscos  Laborals  i  se’n  va  donar  compte als  comitès  de seguretat  i  salut
laboral respectius; d’altra banda, es va elaborar la proposta de regulació del treball a
distància,  que va  ser  la  base per  a  la  instrucció  relativa  a  l’establiment  de pautes  de
treball a distància durant la situació de COVID-19; també es va informar del model de
qüestionari d’autoavaluació del treball a distància el dia 12 de maig, i es va treballar a
la  Comissió  de  Seguiment  SPEIS  el  procés  de  restabliment  de  serveis  en  l’àmbit
operatiu i la seva articulació pel que fa a les condicions laborals del personal.
D’altra banda, informa que s’ha fet un seguiment diari de l’impacte del COVID-19 a la
plantilla i una tramesa diària de dades a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa, al
mateix temps que s’ha adequat amb la Direcció de Manteniment del Pla i  de Locals i
amb la Gerència de Recursos el retorn presencial dels departaments, grups de
notificacions i vigilància de la salut.
Finalment,  explica  que  s’ha  gestionat  el  subministrament  d’EPI  i  altre  material
preventiu, així com la cartelleria als locals i als delegats de les diferents seccions
sindicals.
Diu que això bàsicament és el que s’ha estat fent com a resposta al prec que en el seu
moment es va plantejar per part del Grup de JxCat.

El  Sr.  MARTÍ  GALBIS  agraeix  la  informació.  De  totes  maneres,  recorda  que  l’origen

 



CCM 7/20 Presidencia 73/75

d’aquesta proposició van ser les queixes dels representants sindicals, tant de la Junta
de Personal com del Comitè d’Empresa. Explica que la queixa venia a dir que no n’hi
ha prou d’informar la part social, sinó que s’ha de negociar amb la part social. Aclareix
que ho diu perquè aquest és el raonament polític, no tant les reunions, les
instruccions i els acords, que evidentment li corresponen de liderar al Govern, però
que no n’hi ha prou de traslladar i informar, sinó que s’ha de dialogar i negociar.
Constata que es tracta de temes molt sensibles, ja que darrere de cada treballador
municipal hi ha una família, hi ha uns condicionants i hi ha unes condicions que no
són equiparables els uns als altres.
Agraeix  l’explicació  que  ha  donat  la  Sra.  Ballarín  i  espera  que  serveixi  perquè  en  el
futur  aquestes  qüestions  es  puguin  portar  d’una  manera  més  dialogada  i  més
consensuada sobretot amb la part social de l’ajuntament.

ES DONA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

21. – (M1923/964) Que el Govern municipal informi de l’estat d’execució del prec acceptat
a la  Comissió d’octubre de 2019 amb el  contingut següent:  Que el  Govern municipal
dugui a terme les mesures oportunes per tal que les dones tinguin representació en
els alts comandaments de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

El Sr. SIERRA recorda que és un prec acceptat pel Govern municipal que el Grup de Cs
va formular a l’octubre de 2019 i el llegeix.

El  Sr.  BATLLE  recorda  que  en  l’acceptació  del  prec  el  mes  d’octubre  passat  van
exposar que dins dels comandaments superiors les xifres de dones són molt baixes i
que cal seguir treballant per promoure que les dones es presentin a les promocions.
Tanmateix,  constata  que l’objectiu  principal  és  despertar  més vocacions  de guàrdies,
ja que les dones es presenten a guàrdia urbana en un percentatge molt inferior als
homes. Indica que la mitjana de dones en les convocatòries és actualment d’un 25%,
de manera que per al Govern és una prioritat estratègica continuar treballant
principalment per tal que les dones vegin aquesta professió com una sortida
professional atractiva.
Comenta que per això es va fer una campanya molt centrada a buscar la inscripció de
les  dones  en  la  convocatòria  d’agents,  que  es  deia  «Som  dones,  som  urbanes».
Exposa que el mes de desembre la Gerència de Seguretat i Prevenció va posar en
marxa el Grup Motor de Gènere i Seguretat amb dos objectius: millorar la resposta a
la ciutadania incorporant la perspectiva de gènere a les actuacions en prevenció,
seguretat  i  emergències,  i  analitzar  i  proposar  millores  per  aconseguir  l’equitat  de
gènere tant als Bombers com a la Guàrdia Urbana i col·laborar amb les àrees adients
en la seva implementació.
Indica que, a partir de les diagnosis fetes per aquest grup de treball, es va decidir
seguir dues línies de treball: continuar amb les revisions de les bases de les
convocatòries per garantir que les proves de tots els nivells no tinguin cap biaix de
gènere i proposar la incorporació d’una quota per a dones dins del cos. Afegeix que es
va impulsar la modificació de la Llei de policies locals, que es va aprovar el mes d’abril.
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Comenta  que  la  modificació,  que  es  va  portar  a  través  de  la  Llei  d’acompanyament
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, incorpora la disposició addicional
vuitena, que conté l’obligació per a les administracions de fixar una quota per a dones
en les convocatòries per accedir a les diferents categories de policies locals i de
vigilants. Diu que aquesta quota és obligatòria per a totes les plantilles que tinguin
menys  d’un  33%  de  les  dones  i  s’ha  d’establir  d’acord  amb  les  diagnosis  del  Pla
d’igualtat i, en cas de no existir, ha de ser d’entre el 25% i el 40%. Afegeix que aquesta
modificació és aplicable a tots els processos publicats a partir de l’1 de gener.
Informa que els processos selectius per a l’ingrés i  promoció dins del cos van quedar
parats  per  la  declaració  de  l’estat  d’alarma  i  ara  s’han  reprès,  de  manera  que
l’ajuntament  ja  ha  aplicat  aquesta  reforma  en  la  convocatòria  d’agents  que  es  va
reobrir recentment incorporant una quota del 40% de dones. Apunta que la quota
s’incorporarà  a  tots  els  processos  de  promoció  interna  amb  diferents  percentatges
segons les avaluacions fetes conjuntament amb la Gerència de Persones i
Desenvolupament Organitzatiu, atès que, com que la promoció interna de dones
encara és molt baixa, a l’organització s’han de fixar taxes que siguin complibles.
Finalment,  informa  que  la  mateixa  setmana  s’ha  publicat  la  resolució  del  procés  de
promoció per a inspectors i inspectores i, amb 12 places, han quedat seleccionades
2 dones, fet que representa un 16,6% del total. Tenint en compte que a la plantilla de
la Guàrdia Urbana el percentatge de dones és el 14,21%, és un resultat positiu que els
marca el camí.
Aclareix que aquesta reserva de places no vol dir que les dones hi ingressin
automàticament, sinó que han de superar tot el procés selectiu i no poden tenir una
qualificació un 15% inferior a la de l’últim home.

El Sr. SIERRA dona les gràcies al Sr. Batlle per les explicacions, però constata que,
efectivament, queda molta feina per fer.
Agraeix l’aprovació de la llei del 29 d’abril  per a aquesta incorporació i  que s’hagi fet
aquesta reserva del 40% de dones per a les noves promocions en la incorporació a la
Guàrdia Urbana de Barcelona. Tanmateix, indica que el prec anava destinat a la
incorporació de les dones en els comandaments de la Guàrdia Urbana, i en aquest cas
continua  havent-hi  zero  dones  amb  el  rang  d’intendent  major.  Afegeix  que
actualment, en la promoció que es fa de sotsinspectors, hi ha 21 homes i cap dona;
de sergents, són 63 homes i 6 dones, i de caporals, 207 homes i 24 dones. Constata
que són percentatges sensiblement inferiors a aquesta disposició addicional vuitena
que el Sr. Batlle citava, en què la reserva ha de ser entre el 25% i el 40%.
Des d’aquest punt de vista, commina el Sr. Batlle perquè el Govern intenti que aquest
percentatge  es  compleixi,  perquè  ara  mateix  aquest  percentatge  legal  no  s’està
complint. Entén que amb les possibilitats que hi ha amb el nombre de dones que ja
formen  part  de  la  Guàrdia  Urbana,  encara  que  siguin  en  un  percentatge  d’un  14%,
haurien de ser capaços de poder distingir i aconseguir que les dones accedeixin
també a les cadenes de comandament de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

El  Sr.  BATLLE coincideix amb el  Grup de Cs i  creu que s’han posat les bases,  a través
de les modificacions legislatives que s’han anunciat,  per tal  que això es corregeixi  en
un futur proper.
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ES DONA PER TRACTAT

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda: PRIMER. Que la ciutat de Barcelona se suma a la reivindicació de Black Lives
Matter perquè és una ciutat oberta, defensora dels drets i de les llibertats, així com
de les lluites contra les discriminacions. SEGON. Que enguany, i a causa de
l’excepcionalitat  que  viu  la  ciutat  causada  per  la  pandèmia  de  la  COVID-19,  cal
salvaguardar de manera molt especial els drets dels veïns i veïnes d’origen immigrant
i  racialitzades,  sigui  en  situació  de  confinament  com  en  l’espai  públic.  TERCER.  Que
l’Ajuntament  de  Barcelona  es  compromet  a  seguir  treballant  per  prevenir,  protegir  i
garantir  els  drets  dels  veïns  i  veïnes  d’origen  immigrant  i  racialitzades  davant
qualsevol situació de discriminació. QUART. Fer arribar aquest acord al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Consell Municipal d’Immigració de Barcelona i al conjunt
d’entitats de persones migrades i racialitzades de la ciutat.

El Sr. SERRA la llegeix.

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

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.40 h.
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