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Comissions del Consell Municipal – Actes
ACTA Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció, sessió de 12 de desembre de 2018.

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 12 de desembre de 2018, s’hi
reuneix la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i prevenció,
sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims.
Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia Casas,
Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Santiago Alonso Beltrán, Maria Magdalena
Barceló Verea, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés Añón, Xavier Mulleras Vinzia, Gerard
Ardanuy i Mata i Juan José Puigcorbé i Benaiges, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Anna
Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general, i certifica.
També hi són presents les Sres. i els Srs.: Laura Pérez Castaño, Raimond Blasi Navarro,
Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i
Burniol, Alberto Villagrasa Gil, Eulàlia Reguant i Cura i Pere Casas Zarzuela; i les Sres. i els
Srs. Pilar Miràs Virgili, gerent de Recursos; Marta Clari Padrós, gerent de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència; Antonio Romero Barcos, director de serveis d’Informació i
Atenció Ciutadana; Pilar Soldevila Garcia, directora de Coordinació i Projectes Estratègics;
Águeda Bañón Pérez, directora de Comunicació; Ricard Vinyes Ribas, comissionat de
Programes de Memòria, i Amadeu Recasens Brunet, comissionat de Seguretat.
Excusa la seva absència la Ima. Sra. Maria Rovira Torrens.
S’obre la sessió a les 10 h.
La presidenta anuncia que es proposa tractar conjuntament els punts 4, 5, 6 i 7, que són les
medalles d’Or al Mèrit Cultural, perquè sempre es posicionen al Plenari. Afegeix que cal
apreciar la urgència d’una moció que presenta el Grup del Partit Popular que, si prosperés,
substituiria la proposició/declaració de grup que va presentar en el seu moment.
El Sr. Mulleras vol explicar la urgència de la moció. Comenta que la moció s’ha presentat com
a urgent a causa del fet que el dia 8 de desembre Quim Torra va fer unes declaracions per
demanar la via eslovena per Catalunya. Manifesta que, per tant, davant d’aquesta
irresponsabilitat de Quim Torra de demanar aquesta via eslovena el 8 de desembre, el seu
Grup va presentar aquesta moció d’urgència perquè entén que no és una via adequada per a
Catalunya, ja que va donar pas a una guerra i a 60 morts en aquest indret d’Europa.
El Sr. Ciurana s’oposa a la urgència.
La Sra. Andrés diu que, sense entrar en el contingut concret de la qüestió, i com fa altres
vegades, per una qüestió de cortesia institucional, sí que aprecia la urgència.
El Sr. Asens expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot contrari del
Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila
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expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr.
Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot contrari. No
s’aprecia la urgència.
La presidenta conclou que, després de totes les votacions, no s’aprecia la urgència, de
manera que la moció no queda incorporada com a punt de l’ordre del dia i es manté el que hi
havia abans.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova.
II) Part Informativa
a) Despatx d’ofici
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les resolucions
següents:
1. (1701220) Districte de Nou Barris. Del primer tinent d’Alcaldia, d’11 d’octubre de 2018,
que prorroga el contracte d’arrendament dels locals (botiga 2 i 3) del carrer Vallcivera, núm.
12 amb l’ús d’ubicar el punt central de distribució d’aliments del Districte de Nou Barris, per
als exercicis 2018-2019, i per un import de 24.737,72 euros.
2. (2/2017) De l’alcaldessa, de 16 de novembre de 2018, que aprova el canvi de denominació
de la plaça d’Humberto Rivas per la denominació de plaça de Can Basté, per a l’espai entre el
carrer de Pere Artés, el passeig Fabra i Puig i la Masia de Can Basté (Districte de Nou Barris).
3. (4/2018) De l’alcaldessa, de 16 de novembre de 2018, que aprova la denominació plaça
dels Drets dels Infants, a l’espai entre els carrers de Foradada i Turó de la Trinitat (Districte
de Sant Andreu).
4. (54/2018-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 5 de novembre de 2018,
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a
de projecte 2 (família General) adscrit al Departament de Drets de Ciutadania de la Direcció
de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i
Transparència).
5. (55/2018-C) Del gerent de recursos humans i organització, de 12 de novembre de 2018,
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2
(família Serveis de Gestió i Administració) adscrit a la Direcció Operativa de Promoció de la
Ciutat de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (Gerència de Presidència
i Economia).
6. (805/2018) De l’alcaldessa, de 16 de novembre de 2018, que nomena el Sr. Alberto Pichel
Martínez, personal eventual, en el lloc de treball de cap de departament 1 (família Serveis
Suport Polític), amb nivell de destinació 26 i règim de plena dedicació, adscrit al Grup Polític
Municipal de Ciutadans.
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7. (818/2018) De l’alcaldessa, de 16 de novembre de 2018, que nomena el Sr. Ferran Caymel
Ubia, personal eventual, en el lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis Suport Polític),
amb nivell de destinació 24 i amb el 50% de la jornada ordinària, adscrit a la Regidoria del
Districte de Ciutat Vella.
8. (823/2017) De l’alcaldessa, de 22 de novembre de 2018, que nomena, funcionaris de
carrera en la categoria d’agent de la GU C1, els Srs.: Juan Almansa Ruiz, Cristian Cabetas
Huguet, Josuè Garrandes García-Vaquero i David Martínez Peregrina, de conformitat amb la
proposta del Tribunal qualificador de la convocatòria de selecció de 120 places d’Agent de la
GUB, promoció 2017.
9. (841/2018) De l’alcaldessa, de 22 de novembre de 2018, que nomena la Sra. Lorena
Merlos Gil, personal eventual, en el lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis Suport
Polític), amb nivell de destinació 24 i règim de plena dedicació, adscrita al Grup Polític
Municipal de la CUP.
Acords de la Comissió de Govern de 15 de novembre de 2018:
10. (019/2018) Aprovar definitivament la Instrucció relativa als criteris per a la pràctica de la
notificació electrònica municipal. Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de la
instrucció al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la Gaseta municipal i a la seu
electrònica. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de la ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
11. (021/2018) Aprovar definitivament la Instrucció relativa a la Política d’identificació i
signatura en l’actuació administrativa de l’Ajuntament de Barcelona. Publicar l’acord
d’aprovació definitiva i el text íntegre de la instrucció al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, la Gaseta municipal i a la seu electrònica. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de la ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
12. (16004061-001 (0022/17) Prorrogar, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de
mutu acord per un període comprès des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de
2020, el contracte 16004061-001, que té per objecte la Gestió del Servei d’Orientació i
Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) (Antic expedient 20160323), adjudicat
a l’empresa Progess Projec. Gestió Serveis Socials, amb NIF B59960526, per un import total
de 731.004,82 euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consten a
l’expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l’esmentat contracte per un import de
731.004,82 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en
aquest document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de
l’exercici posterior a l’actual. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
13. (16003530-001 (0791/16) Prorrogar, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, de
mutu acord segons conformitat de l’empresa, per un període comprès des del l’1 de gener de
2019 fins al 31 de desembre de 2019, el contracte 16003530-001 que té per objecte els
serveis de gestió del SAS-ABITS, adjudicat a l’empresa Fundació Surt, Fundació de Dones, F.
Privada, amb NIF G64404213, per un import total de 495.787,98 euros (IVA exempt), d’acord
amb els informes i documentació que consta en l’expedient. Autoritzar i disposar la despesa
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de l’esmentat contracte per un import de 495.787,98 euros (IVA exempt), amb càrrec a la
partida i al pressupost que s’indiquen en aquest document, condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost del proper l’exercici. Donar compte d’aquesta Resolució a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
14. (2018/632) Aprovar el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Solidaritat UB pel Projecte “Visa x estudiants refugiats. Vies segures alternatives x
estudiants/es refugiats/des”, que instrumenta l’atorgament d’una subvenció mitjançant
concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1a) i 6.3 de la normativa general
reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 160.000,00
euros, que representa el 24,42% del projecte, que té un import de 655.100,00 euros.
Autoritzar i disposar la despesa per un import de 160.000,00 euros, amb càrrec a la partida
48740/23291/0701, distribuïts en 80.000,00 euros per a l’any 2018 i 80.000,00 euros per a
l’any 2019, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat a favor de la Fundació
Solidaritat UB amb CIF G61084950. Requerir l´entitat beneficiària per tal que en un termini
no superior a tres mesos de la finalització de l´activitat parcial o final del projecte presenti la
justificació de l´aplicació dels fons rebuts, d´acord amb allò establert al pacte 5è del conveni.
Facultar el primer tinent d´Alcaldia, l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del
conveni. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.
15. (20174192) Prorrogar el contracte 17002418 que té per objecte l’execució de les obres de
manteniment, reforma de locals i millores dels edificis adscrits a la Gerència de Seguretat i
Prevenció, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de
contractació pública sostenible, adjudicat a l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb
NIF A58142639, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del TRLCSP, per un període comprès des
del 21 de novembre de 2018 fins el 31 de desembre de 2018 per un import total de
38.316,67 euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en
l’expedient. Autoritzar i disposar la despesa per l’import esmentat, del qual corresponen
31.666,67 euros a l’import net, i 6.660,00 a l’IVA al tipus del 21%, amb càrrec a la partida
0401-21200-13011 del pressupost municipal del 2018. Requerir l’adjudicatari per tal que, en
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de la present
resolució, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
16. (20184126 - lot 1) Adjudicar el contracte núm. 18002590L01, que té per objecte el lot 1
del contracte de serveis de neteja, descontaminació i manteniment dels equips d’intervenció,
dels EPI, de la uniformitat i del tèxtil de parc, del 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 2 lots (LOT 1- Neteja, descontaminació,
inspecció i manteniment dels equips d’intervenció i dels EPI del personal de Bombers de
Barcelona), per un import de 198.633,60 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta
de valoració i classificació continguda en l’expedient, a Total Safety Clean SL, amb NIF
B65689093, i d’acord amb la seva proposició, tot subordinant la seva realització al crèdit que
per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. Disposar a favor de
l’adjudicatari l’esmentada despesa, de la qual 164.160,00 euros corresponen al preu net i
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34.473,60 euros, a l’IVA, amb càrrec a la partida 0401 22719 13612 dels pressupostos
municipals de 2018, 2019 i 2020. Fixar en 8.208,00 euros l’import de la garantia definitiva; i
retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta
modalitat de constitució de garantia. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per
a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte el Sr. Antonio Cabeza Martin, cap de la Unitat de
Recolzament Tècnic del SPEIS. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
17. (20184126 - Lot 1) Alliberar la quantitat de 22.070,40 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 18002590L01 que té per objecte el lot 1 del contracte de
serveis de neteja, descontaminació i manteniment dels equips d’intervenció, dels EPI, de la
uniformitat i del tèxtil de parc, del 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 2 lots (LOT 1- Neteja, descontaminació, inspecció i
manteniment dels equips d’intervenció i dels EPI del personal de Bombers de Barcelona), el
qual ha estat adjudicat a l’empresa Total Safety Clean, SL, amb NIF B65689093, i retornar-la
a la partida 0401 22719 13612 dels pressupostos municipals de 2018, 2019 i 2020. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
18. (20174126 - Lot 2) Adjudicar el contracte núm. 18002590L02, que té per objecte el lot 2
del contracte de serveis de neteja, descontaminació i manteniment dels equips d’intervenció,
dels EPI, de la uniformitat i del tèxtil de parc, del 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 2 lots (LOT 2- Neteja, descontaminació i
manteniment de la uniformitat i el tèxtil de parc, per un import de 206.939,04 euros (IVA
inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient,
a Elis Manomatic SAU-TSC SLU UTE, amb NIF U67306571, i d’acord amb la seva proposició,
tot subordinant la seva realització al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos municipals. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada despesa, de la qual
171.024,00 euros corresponen al preu net i 35.915,04 euros, a l’IVA, amb càrrec a la partida
0401 22719 13612 dels pressupostos municipals de 2018, 2019 i 2020. Fixar en 8.551,20
euros l’import de la garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració
del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. Formalitzar el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per
part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Antonio Cabeza Martin, cap de la Unitat de Recolzament Tècnic de l’SPEIS. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
19. (20184126 - Lot 2) Alliberar la quantitat de 39.416,96 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 18002590L02 que té per objecte el lot 2 del contracte de
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serveis de neteja, descontaminació i manteniment dels equips d’intervenció, dels EPI, de la
uniformitat i del tèxtil de parc, del 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 2 lots (LOT 2- Neteja, descontaminació i manteniment de la
uniformitat i el tèxtil de parc), el qual ha estat adjudicat a l’empresa Elis Manomatic SAU-TSC
SLU UTE, amb NIF U67306571, i retornar-la a la partida 0401 22719 13612 dels pressupostos
municipals de 2018, 2019 i 2020. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
20. (0003/15) Modificar, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14006121-001 que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el
manteniment dels elements de la via pública dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona pels
anys 2015-2016 amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral (LOT 1: Dte. Ciutat Vella), adjudicat a l’empresa
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A, amb NIF A58869892, per un import màxim de
136.703,75 euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consten en
l’expedient. Ampliar l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un
import de 136.703,75 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen
en aquest document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de l’exercici. Fixar en 5.648,92 euros l’import del reajustament de la garantia definitiva.
Requerir a l’adjudicatari per tal que reajusti la garantia per la quantitat indicada i realitzi
l’ingrés de 82,02 euros a la Tresoreria municipal, en metàl·lic, corresponent als imports
indicats a la clàusula 19 relatius al suport hot-line i el manteniment, tant correctiu com
evolutiu, de l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, Gerències Municipals,
l’Institut Municipal d’Informàtica i els adjudicataris, així com per a què comparegui a les
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a
la seva formalització; tot en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
present notificació. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
21. (0003/15) Modificar, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14006091-001 que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el
manteniment dels elements de la via pública dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona pels
anys 2015-2016 amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral (LOT 2: Dte. Eixample), adjudicat a l’empresa CONSTRAULA
ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 209.721,37 euros
(IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient. Ampliar
l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 209.721,37
euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen en aquest document,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici. Fixar en
8.666,17 euros l’import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir a l’adjudicatari
per tal que reajusti la garantia per la quantitat indicada i realitzi l’ingrés de 125,83 euros a la
Tresoreria municipal, en metàl·lic, corresponent als imports indicats a la clàusula 19 relatius
al suport hot-line i el manteniment, tant correctiu com evolutiu, de l’aplicació informàtica de
connexió entre els Districtes, Gerències Municipals, l’Institut Municipal d’Informàtica i els
adjudicataris, així com per a què comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització; tot en el termini de
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15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la present notificació. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
22. (0003/15) Modificar, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14006114-001 que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el
manteniment dels elements de la via pública dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona pels
anys 2015-2016 amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral (LOT 4: Dte. Les Corts), adjudicat a l’empresa M. I J. GRUAS,
S.A., amb NIF A25031576, per un import màxim de 53.389,69 euros (IVA inclòs), d’acord
amb els informes i documentació que consta en l’expedient. Ampliar l’autorització i disposició
de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 53.389,69 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen en aquest document, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici. Fixar en 2.206,19 euros
l’import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir a l’adjudicatari per tal que
reajusti la garantia per la quantitat indicada i realitzi l’ingrés de 32,03 euros a la Tresoreria
municipal, en metàl·lic, corresponent als imports indicats a la clàusula 19 relatius al suport
hot-line i el manteniment, tant correctiu com evolutiu, de l’aplicació informàtica de connexió
entre els Districtes, Gerències Municipals, l’Institut Municipal d’Informàtica i els adjudicataris,
així com per a què comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització; tot en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la present notificació. Donar-ne compte a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
23. (0003/15) Modificar, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14006115-001 que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el
manteniment dels elements de la via pública dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona pels
anys 2015-2016 amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral (LOT 5: Dte. Sarrià-Sant Gervasi), adjudicat a l’empresa
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de
103.089,26 euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consten en
l’expedient. Ampliar l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un
import de 103.089,26 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen
en aquest document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de l’exercici. Fixar en 4.259,89 euros l’import del reajustament de la garantia definitiva.
Requerir a l’adjudicatari per tal que reajusti la garantia per la quantitat indicada i realitzi
l’ingrés de 61,85 euros a la Tresoreria municipal, en metàl·lic, corresponent als imports
indicats a la clàusula 19 relatius al suport hot-line i el manteniment, tant correctiu com
evolutiu, de l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, Gerències Municipals,
l’Institut Municipal d’Informàtica i els adjudicataris, així com per a què comparegui a les
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a
la seva formalització; tot en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
present notificació. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció
24. (0003/15) Modificar, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14006116-001 que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el
manteniment dels elements de la via pública dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona pels
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anys 2015-2016 amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral (LOT 6: Dte. Gràcia), adjudicat a l’empresa UTE MANTENIMENT
VIA PUBLICA GRACIA, amb NIF U66427402, per un import màxim de 24.009,73 euros (IVA
inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient. Ampliar
l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 24.009,73
euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen en aquest document,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici. Fixar en
992,14 euros l’import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir a l’adjudicatari per
tal que reajusti la garantia per la quantitat indicada i realitzi l’ingrés de 14,41 euros a la
Tresoreria municipal, en metàl·lic, corresponent als imports indicats a la clàusula 19 relatius
al suport hot-line i el manteniment, tant correctiu com evolutiu, de l’aplicació informàtica de
connexió entre els Districtes, Gerències Municipals, l’Institut Municipal d’Informàtica i els
adjudicataris, això com per a què comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització, tot en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la present notificació. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
25. (0003/15) Modificar, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14006117-001 que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el
manteniment dels elements de la via pública dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona pels
anys 2015-2016 amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral (LOT 7: Dte. Horta-Guinardó), adjudicat a l’empresa
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A, amb NIF A58869892, per un import màxim de
36.158,40 euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en
l’expedient. Ampliar l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un
import de 36.158,40 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen
en aquest document, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de l’exercici. Fixar en 1.494,15 euros l’import del reajustament de la garantia definitiva.
Requerir a l’adjudicatari per tal que reajusti la garantia per la quantitat indicada i realitzi
l’ingrés de 21,70 euros a la Tresoreria municipal, en metàl·lic, corresponent als imports
indicats a la clàusula 19 relatius al suport hot-line i el manteniment, tant correctiu com
evolutiu, de l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, Gerències Municipals,
l’Institut Municipal d’Informàtica i els adjudicataris, així com per a què comparegui a les
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a
la seva formalització; tot en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
present notificació. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció
26. (0003/15) Modificar, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14006118-001 que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el
manteniment dels elements de la via pública dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona pels
anys 2015-2016 amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral (LOT 8: Nou Barris), adjudicat a l’empresa CONSTRAULA
ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 81.115,20 euros
(IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient. Ampliar
l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 81.115,20
euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen en aquest document,
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condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici. Fixar en
3.351,87 euros l’import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir a l’adjudicatari
per tal que reajusti la garantia per la quantitat indicada i realitzi l’ingrés de 48,67 euros a la
Tresoreria municipal, en metàl·lic, corresponent als imports indicats a la clàusula 19 relatius
al suport hot-line i el manteniment, tant correctiu com evolutiu, de l’aplicació informàtica de
connexió entre els Districtes, Gerències Municipals, l’Institut Municipal d’Informàtica i els
adjudicataris, així com per a què comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització; tot en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la present notificació. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
27. (0003/15) Modificar, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14006119-001 que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el
manteniment dels elements de la via pública dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona pels
anys 2015-2016 amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral (LOT 9: Sant Andreu), adjudicat a l’empresa CONSTRAULA
ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 98.944,72 euros
(IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient. Ampliar
l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 98.944,72
euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen en aquest document,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici. Fixar en
4.088,63 euros l’import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir a l’adjudicatari
per tal que reajusti la garantia per la quantitat indicada i realitzi l’ingrés de 59,37 euros a la
Tresoreria municipal, en metàl·lic, corresponent als imports indicats a la clàusula 19 relatius
al suport hot-line i el manteniment, tant correctiu com evolutiu, de l’aplicació informàtica de
connexió entre els Districtes, Gerències Municipals, l’Institut Municipal d’Informàtica i els
adjudicataris, això com per a què comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització, tot en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la present notificació. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
28. (0003/15) Modificar, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP, el contracte
14006120-001 que té per objecte el contracte mixt de serveis i obres que té per objecte el
manteniment dels elements de la via pública dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona pels
anys 2015-2016 amb el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral (LOT 10: Dte. Sant Martí), adjudicat a l’empresa ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS SAU, amb NIF A08112716, per un import màxim de 135.311,00 euros
(IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient. Ampliar
l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 135.311,00
euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indiquen en aquest document,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici. Fixar en
5.591,36 euros l’import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir a l’adjudicatari
per tal que reajusti la garantia per la quantitat indicada i realitzi l’ingrés de 81,19 euros a la
Tresoreria municipal, en metàl·lic, corresponent als imports indicats a la clàusula 19 relatius
al suport hot-line i el manteniment, tant correctiu com evolutiu, de l’aplicació informàtica de
connexió entre els Districtes, Gerències Municipals, l’Institut Municipal d’Informàtica i els
adjudicataris, això com per a què comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
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Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva formalització, tot en el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la present notificació. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
Acords de la Comissió de Govern de 22 de novembre de 2018:
29. (573/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Rafael Gimeno Martínez (mat.
27450) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la categoria
professional de tècnic superior en Gestió, amb destinació a la Intervenció General de la
Gerència Recursos, on ocupa el lloc de treball de Gestió Projectes 1 (70.10.GE.20), i l’activitat
privada per compte d’altri docent de dret administratiu al CEF. 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
demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
30. (S18-0569-CV) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona
(Districte de l’Eixample) i l’Institut de Cultura de Barcelona, que té per objecte el lliurament,
per part de l’ICUB al Districte dels instruments musicals relacionats al seu Annex I,
corresponents a l’exercici de l’any 2017 i decomissats per l’Ajuntament de Barcelona a la via
pública i no recollits pels seus titulars, per a la seva distribució gratuïta a entitats i projectes
musicals del Districte. Facultar l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, regidor del districte, per la
seva signatura. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
31. (S15-0295-CV) Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona (Districte de l’Eixample) i l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Sant Antoni que
té per objecte la cessió d’ús del local propietat municipal situat al carrer Viladomat, número
75, baixos, de Barcelona i el foment de la cultura d’arrel tradicional, des del 17 de desembre
de 2018 al 16 de desembre de 2020, d’acord amb la clàusula 5a del conveni. Facultar el
primer tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, Seguretat
i Prevenció.
32. (657/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Escuté Zamora (mat.
74876) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional
d’auxiliar administratiu, amb destinació a l’Arxiu Central de la Gerència de Seguretat i
Prevenció, on ocupa el lloc de treball de suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per
compte propi d’investigació històrica per la creació de continguts. 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
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del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra
normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
33. (771/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Barranco Gallego (mat.
76772) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria professional
de TM Enginyeria, amb destinació al Departament de Llicències i Inspeccions del Districte de
Sant Martí, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.10), i l’activitat privada per
compte propi d’enginyeria i instal·lacions. Per tal d’evitar possibles coincidències entre
l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de lliure exercici per
compte propi d’enginyeria i instal·lacions, qualsevol manifestació del mateix en el terme
municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la
jornada laboral setmanal vigent a 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 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.
34. (111/2018 IBE) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Hermes Solé Higueras (mat.
32100017) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria
professional de tècnic superior en Arquitectura, amb la destinació a la Direcció de Serveis
d’Instal·lacions i Obres de l’Institut Barcelona Esports, on desenvolupa el lloc de treball de
Tècnic 3 (codi 80.30.OP.10) i l’activitat privada per compte propi com arquitecte, excloent del
seu exercici qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. Per tal
d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada, la seva 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.
D’altra banda, 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 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. I, en tot cas, 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.
35. (2018/656) Aprovar l’acord de col·laboració entre les ciutats de Bolonya i Barcelona per
establir un marc institucional formal i de treball conjunt en diversos àmbits d’actuació, prèvia
elaboració d’un pla de treball i definició d’uns objectius temporals comuns. Donar-ne compte
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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36. (16002540 (0494/16) Prorrogar els 5 lots de l’Acord Marc, amb número de contracte
16002540, que té per objecte la fixació de les condicions per a la contractació dels serveis de
telecomunicacions corporatius de veu, dades, mòbils, serveis de numeració especial i accés a
Internet per part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i societats
municipals i organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona,
per un període que va des del 14 de desembre de 2018 fins al 13 de desembre de 2019,
segons el que preveu la clàusula 3 de l’esmentat Acord Marc, ateses les raons al·legades per
l’informe de la Direcció de Logística i Manteniment, i segons compareixences signades, que
s’incorporen a l’expedient, per les següents empreses adjudicatàries respecte a cadascun dels
lots que s’indiquen a continuació: Lot 1 – Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de
tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu) i serveis de dades a
l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397. Lot 2 –Serveis de comunicacions de
veu i dades mòbils a l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397. Lot 3 –Serveis
de numeració especials a l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397. Lot 4 –
Accés internet centralitzat a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: A82018474. Lot
5 –Accés internet distribuït a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: A82018474.
Donar compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
37. (2017/618) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consolat de la República de Cuba
a Barcelona sobre els treballs per recuperar les restes del Sr. Pablo de la Torriente Brau.
Facultar el primer tinent d’Alcaldia Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del
conveni. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.
38. (2018/652) Aprovar el conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Barcelona i
l´Associació per la Pau i els Drets Humans – Taula per Colòmbia pel Projecte “Per la defensa
de la pau i el respecte dels drets humans a Colòmbia” que instrumenta l’atorgament d’una
subvenció mitjançant concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i
28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1a) i 6.3 de la
normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un
import de 30.000,00 euros, que representa el 46,82% del projecte, que té un import de
64.070,00 euros. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros, amb
càrrec a les següents partides 48747/23291/0701 de la Direcció de Justícia Global i
Cooperació Internacional i de la partida 0801/48903/23252 de la Direcció de Serveis de Drets
de Ciutadania i Diversitat a favor de l’Associació per la Pau i els Drets Humans – Taula per
Colòmbia) amb CIF G64760523. Requerir les entitats beneficiàries per tal que en un termini
no superior a tres mesos de la finalització del projecte presenti la justificació de l’aplicació
dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l´informe d’auditor, d’acord amb allò establert
al pacte 5è del conveni. Facultar el primer tinent d’Alcaldia, Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados,
per a la signatura del conveni. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
39. (15004033-001 (0015/18) Prorrogar el contracte que té per objecte la prestació del
servei relatiu a les tasques necessàries per procedir a les propostes dels informes sobre el
grau d’arrelament social, necessàries per a l’autorització de residència temporal per raons
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d’arrelament, que es sol·licita davant de la Generalitat de Catalunya i oferir informació i
assessorament sobre qüestions específiques, relatives a la tramitació dels informes
d’arrelament social i altres qüestions relacionades en matèria d’estrangeria, en virtut del que
estableix l’art. 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 i la clàusula 3 del PCAP de l’esmentat
contracte, per un període que va des de l’1 de gener al 31 de maig de 2019, adjudicat a
l’empresa Progess, Projectes i gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, en atenció
a les raons al·legades a l’informe de 10 de setembre de 2018 de la Direcció d’Atenció i
Acollida a Immigrants, i segons compareixença signada per l’empresa adjudicatària.
Autoritzar i disposar la despesa de l’esmentat contracte per un import de 153.863,54 euros,
IVA inclòs, a favor de Progess, Projectes i gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526,
amb càrrec a la partida i al pressupost que s’indica en aquest document, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
40. (18003157 (0823/18) Adjudicar el contracte núm. 18003157, que té per objecte els
serveis d’informació, formació, atenció, mediació de conflictes, assessorament, debat i diàleg
respecte a les diferents creences religioses i conviccions presents a Barcelona mitjançant la
gestió de l’Oficina d’Afers Religiosos, per un import de 443.202,42 euros, exempt d’IVA, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a la
Fundació Privada Bayt Al-Thaqafa amb NIF G63231476, i d’acord amb la seva proposició, en
ser considerada la millor oferta, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s, atès que l’execució d’aquest
contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva formalització. Disposar a favor de l’adjudicatari
l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest
mateix document. Fixar en 22.160,12 euros l’import de la garantia definitiva i retenir-lo del
preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de
constitució de garantia. Requerir a l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment
per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió,
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica. Designar com a responsable del contracte a la Sra. Nuria Martínez Mozas.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.
41. (18003157 (0823/18) Alliberar la quantitat de 109.658,32 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 18003157 que té per objecte els serveis d’informació,
formació, atenció, mediació de conflictes, assessorament, debat i diàleg respecte a les
diferents creences religioses i conviccions presents a Barcelona mitjançant la gestió de
l’Oficina d’Afers Religiosos, el qual ha estat adjudicat a l’empresa Fundació Privada Bayt AlThaqafa, amb NIF G63231476, i retornar-lo a les partides i exercicis que s’indiquen en aquest
document. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció.
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Acords de la Comissió de Govern de 29 de novembre de 2018:
42. (20154310) Modificar el contracte núm. 15004273 que té per objecte la prestació del
servei de suport d’atenció telefònica integral per a trucades d’emergència al 092 i 080, les
seves centraletes administratives, i gestió de segon nivell al Centre de gestió d’emergències i
al telèfon d’atenció per molèsties d’habitatges d’ús turístic, d’acord amb les previsions del
plec de prescripcions tècniques, i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats
particulars d’inserció laboral, per un import de 99.999,47 euros, IVA inclòs, a l’empara dels
articles 106 i 219 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la clàusula 20 del plec de clàusules
administratives particulars, i d’acord amb els informes incorporats a l’expedient. El contracte
va ser adjudicat, per un import de 2.686.485,05 euros, IVA inclòs, a Konecta BTO, SL amb
NIF B62916077, per acord de la Comissió de Govern de 4 de febrer de 2016. Ampliar
l’autorització i la disposició de la despesa del contracte, a favor de l’esmentada empresa, per
la quantitat indicada, de la qual 82.644,19 euros corresponen a l’import net i 17.355,28
euros, a l’IVA, al 21%, amb càrrec a la partida 0401 22719 13211 del pressupost de 2018.
Fixar en 4.132,21 euros l’import del reajustament de la garantia definitiva, i retenir-lo del
preu del contracte atesa la declaració de l’adjudicatari d’acollir-se a aquesta modalitat de
constitució de garantia. Requerir el contractista per tal que en el termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, comparegui el dia i hora
que se li indiqui per formalitzar la modificació del contracte. Donar-ne compte a la Comissió
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
43. (ME-2018-01) Aprovar el conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès
general entre l’Ajuntament de Barcelona (Districte de l’Eixample) i Cel Urbà, SL per al
mecenatge d’activitats culturals de l’equipament ubicat al carrer de Nàpols 268-270 de la
ciutat de Barcelona. Facultar l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, regidor del Districte de
l’Eixample, per la seva signatura. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de la
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
44. (CONV-05/20180006) Aprovar l’acord de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de
Barcelona (Districte de Sarrià-Sant Gervasi) i l’Hospital Plató, Fundació Privada, amb CIF
núm. G-60213717, per desenvolupar projectes i accions comunitàries de prevenció en l’àmbit
de la Salut al districte Sarrià-Sant Gervasi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2019, prorrogable en un any més, i facultar el regidor del Districte, Im. Sr.
Jaume Asens Llodrà, per a la signatura d’aquest acord. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
45. (740/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Manuel Fabra Casado
(mat. 22155) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional de caporal SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Montjuïc de la Gerència
de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de Caporal/a C1 SPEIS (61.10.PE.10), i
l’activitat pública per compte d’altri: formador ISPC. 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 de
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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.
46. (1/2016) Prorrogar de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2020 el contracte que
té per objecte l’arrendament dels locals de les plantes baixa (finca registral 8.608) i planta
primera, portes primera i segona (finques registrals 12.823 i 12.825 respectivament), de la
finca núm. 31 del carrer Anglí, per un termini de tres anys, des de l’1 de gener de 2016 fins
al 31 de desembre de 2018, adjudicat amb data 16 de setembre de 2015. Ampliar
l’autorització i disposició de despesa del contracte número 15002590 que té per objecte
l’arrendament dels locals de les planta baixa (finca registral 8.608) i planta primera, portes
primera i segona (finques registrals 12.823 i 12.825 respectivament), de la finca núm. 31 del
carrer Anglí, per un termini de tres anys, des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre
de 2018, per un import de 818.223,56 euros amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s’indiquen en aquest mateix document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos corresponents atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà
l’exercici següent a la seva autorització; i disposar-la a favor d’Osharay Inmobiliaria, SL amb
NIF B95154928. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
47. (20174115) Resoldre per mutu acord el contracte de serveis núm. 17001191 que té per
objecte la 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,
adjudicat de 23 de març de 2017 a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb NIF
Q0801494F, per un import d’1.066.520,00 euros (IVA exempt), i formalitzat el 19 d’abril de
2017, la durada del qual era fins al dia 31 de desembre de 2018, d’acord amb allò que
disposa l’article 223.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, d’acord amb
els informes que figuren a l’expedient ja que es constata que s’han realitzat totes les accions
formatives previstes per aquest any 2018 i no queda cap curs pendent de realització ni de
facturació, per la qual cosa es considera finalitzada la prestació. De conformitat amb l’article
225.4 del TRLCSP es fa menció expressa del fet que el contractista va ser eximit de l’obligació
de constituir la garantia definitiva. Alliberar l’import de 327.412,00 euros (IVA exempt) del
total de l’import adjudicat, atès que no han estat imputats a cap factura corresponent a
prestacions executades, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 2018. Donarne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.
48. (20184165) Adjudicar el contracte núm. 18003125, de serveis d’interpretació i traducció
per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions
tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, per un import màxim de
313.411,45 euros (IVA inclòs), en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la
proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient, a Interpret Solutions SL, amb
NIF B85004349, i d’acord amb la seva proposició. Disposar a favor de l’adjudicatari la
despesa de l’esmentada quantitat, de la qual 259.017,73 euros corresponen al preu net i
54.393,72 euros a l’IVA, amb càrrec a la partida 0401/22719/13211 dels pressupostos de
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2018, 2019 i 2020, 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 suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte el cap del Departament de Logística i Infraestructures.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.
49. (20184177) Resoldre no adjudicar el contracte 18002190, de prestació de diversos
serveis per a la gestió de l’Espai Bombers-Parc de la Prevenció, durant els exercicis 20182020, amb mesures de contractació pública sostenible, la tramitació del qual va ser iniciada
per acord de la Comissió de Govern de 14 de juny de 2018 amb un pressupost total de
licitació de 568.917,80 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris, i un valor
estimat d’1.034.396,00 euros, d’acord amb els motius d’interès públic assenyalats als
informes que figuren a l’expedient. Anul·lar l’autorització de la despesa esmentada amb
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os corresponents, amb el següent desglossament:
pressupost net 470.180,00 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de
98.737,80 euros. Comunicar aquest acord als licitadors i a la Comissió Europea, d’acord amb
el que preveu l’article 152 de la Llei de contractes del sector públic. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
50. (765/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Vicient Girón (mat.
25934) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional de caporal SPEIS, amb destinació al Parc de Bombers de Montjuïc, de la Gerència
de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de caporal/a C1 SPEIS (61.10.PE.10), i
l’activitat pública per compte d’altri: formador ISPC. 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 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.
51. (767/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Marin Mateu (mat.
21172) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional de Sergent SPEIS, amb destinació al Parc de l’Eixample de la Gerència de
Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de sergent/a - SPEIS (60.50.PE.10), i
l’activitat pública per compte d’altri: formador ISPC. 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 de
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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.
52. (795/2018) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Xavier González-Rojas Amat
(mat. 26460) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria
professional de caporal SPEIS, amb destinació al Parc de Sant Andreu de la Gerència de
Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de treball de caporal/a C1 SPEIS (61.10.PE.10), i
l’activitat pública per compte d’altri: formador ISPC. 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 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.
53. (35/2018 IMH) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Juanmartí Generès
(mat. 5100020) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria
professional de Gestió d’Administració General, amb destinació al Departament de Gestió de
Cadastre i Béns Immobles de l’Institut Municipal d’Hisenda, on ocupa el lloc de treball de
tècnic 4, i una activitat privada per compte propi d’arquitecte. 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 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.
54. (352/2018 IMEB) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Chacón Hugue
(mat. 3100244) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria
professional d’educadora d’Escola Bressol, amb destinació a la EBM Nic Institut d’Educació, on
ocupa el lloc de treball d’Educació Bressol (80.50.SE.10), i l’activitat privada per compte
d’altri a l’empresa EX Work Servicios SL com a administrativa. 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 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
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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.
55. (16001198-003 (0235/16) Modificar, a l’empara dels articles 219, 105 i 106 del TRLCSP,
el contracte 16001198-003 que té per objecte els serveis de disseny web i programació webs
i aplicacions, adjudicat a l’empresa Servicios de Desarrollo Orientados a Soluciones, SL, amb
NIF B91732826, per un import màxim de 78.489,00 euros (IVA inclòs), d’acord amb els
informes i documentació que consten a l’expedient. Ampliar l’autorització i disposició de la
despesa de l’esmentat contracte per un import de 78.489,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest document, condicionat a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici posterior a l’actual. Requerir
l’adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del departament de Contractació de
la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de la recepció de la notificació. Donar compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
56. (823/2018) Aprovar la pròrroga del Conveni Marc de col·laboració educativa signat entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de
Barcelona el 22 de desembre de 2015 i que té per objecte l’acolliment d’estudiants en
pràctiques, per un any natural i amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2019 i fins al 31 de
desembre de 2019, mantenint el contingut de la resta de clàusules que integraven aquell
Conveni. Facultar l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, primer tinent d’Alcaldia i responsable de
l’Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, per a la signatura de la
pròrroga del Conveni Marc de col·laboració educativa signat entre l’Ajuntament de Barcelona i
la Fundació Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
57. (1175/18) Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de
Barcelona (UPC) i l’Ajuntament de Barcelona (Consell d’Edicions i Publicacions) per a la
coedició en llengua catalana del llibre “Barcelona: la construcció urbanística d’una capital
compacta” de l’autor Joan Busquets i Grau. Facultar el primer tinent d’Alcaldia, l’lm. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells
documents que se’n puguin derivar. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
58. (20184194) Adjudicar el contracte núm. 18002165L01, lot 1 del contracte 18002165 que
té per objecte el servei de manteniment preventiu i reparació d’avaries i accidents de les
furgonetes i dels tot terreny de la Guàrdia Urbana de Barcelona d’acord amb les previsions
del plec de prescripcions tècniques, amb mesures de contractació pública sostenible i
desglossat en 2 lots, per un import màxim de 249.260,00 euros (IVA inclòs), i en funció dels
preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l’expedient, a Injecció Amac SL, amb NIF B59558148, i d’acord amb la seva proposició, en
ser considerada l’oferta més avantatjosa. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada
despesa de la qual 206.000,00 euros corresponen al preu net i 43.260,00 euros a l’IVA, amb
càrrec a la partida 0401-21400-13211 dels pressupostos de 2018, 2019 i 2020, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. Formalitzar
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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 que hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Eric Pintor González, cap del Departament de Logística i Infraestructures. Donar compte
d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció.
59. (20144146) Ampliar l’autorització i disposició de la despesa del contracte 14002032-006
de subministrament, en la modalitat d’arrendament amb opció de compra, de 45 vehicles de
serveis policials per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant el termini de 48 mesos i un
màxim de 110.000 quilòmetres (lot-1 i lot-2 de l’acord marc exp. 2013.01), per un import
màxim de 46.719,84 euros, IVA inclòs, dels quals 38.611,44 euros corresponen al preu net, i
els restants 8.108,40 euros a l’IVA al 21%, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 del
pressupost 2018, a favor de l’adjudicatària ALD Automotive SA, amb NIF A80292667, d’acord
amb els informes que figuren a l’expedient. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Acords de la Comissió de Govern de 5 de desembre de 2018:
60. (113/2018 IBE) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Susana López Álvarez
(mat. 32100018) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina amb la categoria
professional de tècnic superior en Dret, amb destinació a la Secretaria Jurídica de l’Institut
Barcelona Esports on ocupa un lloc de treball de tècnica 3 (80.30.SJ.10) i l’activitat privada
per compte propi d’advocada. No podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant substitut, la
representació i defensa d’interessos contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc podrà
assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la professió en aquells
assumptes o procediments en els que l’ Ajuntament i els seus Organismes hi tinguin relació.
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 demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la
Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
61. (18003600 (0926/18) Adjudicar el contracte núm. 18003600 que té per objecte la
contractació del servei de recollida, transport i lliurament de correspondència i paqueteria
sol·licitat per les dependències municipals adscrites a les diferents Gerències sectorials i
territorials de l’Ajuntament de Barcelona, per un import màxim de 621.176,73 euros (IVA
inclòs), i en funció dels preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l’expedient a Ara Vinc, S.L. amb NIF B59460618, i d’acord amb la
seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
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l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva formalització. Disposar a
favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 621.176,73 euros (IVA inclòs), dels
quals 513.369,20 euros corresponen al preu net i 107.807,53 euros a l’IVA. Fixar en
25.668,46 euros l’import de la garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la
declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Josep Redondo Laporta. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
62. (18002724 (0728/18) Adjudicar el contracte núm. 18002724 que té per objecte els
serveis de suport tècnic per a desenvolupar el pla d’accessibilitat web i continguts accessibles
de la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de l’Ajuntament de Barcelona, per un import
de 599.198,91 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l’expedient a Tothomweb, SL amb NIF B55183933, i d’acord amb la seva
proposició, en ser considerada la millor oferta sotmès a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. Disposar a favor de
l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 599.198,91 euros (IVA inclòs), dels
quals 495.205,71 euros corresponen al preu net i 103.993,20 euros a l’IVA. Fixar en
24.760,29 euros l’import de la garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la
declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia.
Requerir a l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de
la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió, comparegui per formalitzar
el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. Designar com
a responsable del contracte la Sra. Cristina Ribas Barberan. Donar-ne compte a la Comissió
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
63. (18002724 (0728/18) Alliberar la quantitat de 300.801,07 euros (IVA inclòs), en concepte
de baixa en la licitació, del contracte 18002724 que té per objecte els serveis de suport tècnic
per a desenvolupar el pla d’accessibilitat web i continguts accessibles de la Direcció de
Serveis de Comunicació Digital de l’Ajuntament de Barcelona, el qual ha estat adjudicat a
l’empresa Tothomweb, SL, amb NIF B55183933, i retornar-lo a les partides i exercicis que
s’indiquen en aquest document. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
64. (18004957 (0006/19) Aprovar, amb número de contracte 18004957 i número d’expedient
0006/19, el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules Tècniques de
l’Acord Marc que té per objecte establir les condicions procedimentals i d’execució per a la
contractació dels serveis per a la realització d’enquestes de l’opinió pública i altres serveis
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anàlegs durant la seva vigència amb mesures de contractació pública sostenible. Convocar
procediment obert amb tramitació ordinària, a l’empara de l’article 219 i següents de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). Donar compte d’aquest
acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
65. (0025/19 Lot 1) Iniciar l’expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei
de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de
Barcelona, LOT 1, amb núm. de contracte 18005540; amb un pressupost base de licitació de
503.191,26 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de
831.721,08 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques i els
seus annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació
urgent, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment
negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la
proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor d’IMESAPI SA amb NIF
A28010478, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i als pressupostos
que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 503.191,26 euros (IVA inclòs),
dels quals 415.860,54 euros corresponen al preu net i 87.330,72 euros a l’IVA; condicionada
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. Requerir
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de
la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i quan
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no
s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització
o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió, comparegui per formalitzar el contracte a les
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. Designar com a responsable del
contracte el Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
66. (0025/19 Lot 2) Iniciar l’expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei
de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de
Barcelona, LOT 2, amb núm. de contracte 18005541; amb un pressupost base de licitació de
453.779,49 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de
750.048,76 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques i els
seus annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació
urgent, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment
negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la
proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor d’IMESAPI SA amb NIF
A28010478, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i als pressupostos
que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 453.779,49 euros (IVA inclòs),
dels quals 375.024,38 euros corresponen al preu net i 78.755,11 euros a l’IVA; condicionada
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. Requerir
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de
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la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i quan
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no
s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització
o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió, comparegui per formalitzar el contracte a les
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. Designar com a responsable del
contracte el Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
67. (0025/19 Lot 3) Iniciar l’expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei
de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de
Barcelona, LOT 3, amb núm. de contracte 18005542; amb un pressupost base de licitació de
221.720,26 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i amb valor estimat de
366.479,76 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques i els seus annexos; i disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent, d’acord amb la
justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment negociat. Autoritzar
l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la proposta continguda en
l’expedient i disposar la despesa a favor de UTE FAUS-MIATEC Manteniment Edificis. LOT 3
amb NIF U66421553, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 221.720,26 euros
(IVA inclòs), dels quals 183.239,88 euros corresponen al preu net i 38.480,38 euros a l’IVA;
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s
atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització.
Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització,
sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de
la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió, comparegui per formalitzar
el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. Designar com
a responsable del contracte el Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
68. (0025/19 Lot 4) Iniciar l’expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei
de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de
Barcelona, LOT 4, amb núm. de contracte 18005543; amb un pressupost base de licitació de
323.927,06 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de
535.416,62 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques i els
seus annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació
urgent, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment
negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la
proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor de Constraula Enginyeria i
Obres SAU, amb NIF A58142639, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i
als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 323.927,06
euros (IVA inclòs), dels quals 267.708,31 euros corresponen al preu net i 56.218,75 euros a
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l’IVA; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva
autorització. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a
comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió, comparegui
per formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica.
Designar com a responsable del contracte el Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
69. (0025/19 Lot 5) Iniciar l’expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei
de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de
Barcelona, LOT 5, amb núm. de contracte 18005544; amb un pressupost base de licitació de
223.716,64 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i amb valor estimat de
369.779,58 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques i els seus annexos; i disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent, d’acord amb la
justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment negociat. Autoritzar
l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la proposta continguda en
l’expedient i disposar la despesa a favor de UTE Constraula-Aldago Manteniment. LOT5 amb
NIF U66424086, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a les partides i als pressupostos
que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 223.716,64 euros (IVA inclòs),
dels quals 184.889,79 euros corresponen al preu net i 38.826,85 euros a l’IVA; condicionada
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. Requerir a
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de
la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i quan
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no
s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització
o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió, comparegui per formalitzar el contracte a les
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. Designar com a responsable del
contracte el Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
70. (0025/19 Lot 6) Iniciar l’expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei
de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de
Barcelona, LOT 6, amb núm. de contracte 18005546; amb un pressupost base de licitació de
190.999,98 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de
315.702,46 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques i els
seus annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació
urgent, amb la utilització del procediment negociat. Autoritzar l’esmentada despesa;
adjudicar el contracte de conformitat amb la proposta continguda en l’expedient i disposar la
despesa a favor de Servicios e Instalaciones Aldago SL amb NIF B61563169, d’acord amb la
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seva proposició, i amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest
mateix document amb un import de 190.999,98 euros (IVA inclòs), dels quals 157.851,23
euros corresponen al preu net i 33.148,75 euros a l’IVA; condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest
contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. Requerir l’adjudicatari per tal que,
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels
adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15
dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat
l’aixecament de la suspensió, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de
la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. Designar com a responsable del contracte el Sr.
Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
71. (0025/19 Lot 7) Iniciar l’expedient, amb núm. 0025/19, per a la contractació del servei
de Manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i
dependències municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de l’Ajuntament de
Barcelona, LOT 7, amb núm. de contracte 18005547; amb un pressupost base de licitació de
475.987,51 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i amb valor estimat de
786.756,20 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques i els seus annexos; i disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent, d’acord amb la
justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment negociat. Autoritzar
l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la proposta continguda en
l’expedient i disposar la despesa a favor de Constraula Enginyeria - Instalaciones Aldago (UTE
Manteniment Edificis - LOT 7) amb NIF U66424151, d’acord amb la seva proposició, i amb
càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix document amb un
import de 475.987,51 euros (IVA inclòs), dels quals 393.378,10 euros corresponen al preu
net i 82.609,41 euros a l’IVA; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici
següent a la seva autorització. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió,
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica. Designar com a responsable del contracte el Sr. Albert Giné Borràs. Donarne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.
72. (0028/19 Lot 1) Iniciar l’expedient, núm. 0028/19, per a la contractació del servei de
l’execució del manteniment correctiu dels elements constructius i d’altres elements de la via
pública, competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, (LOT 1), amb
núm. de contracte 18005535; amb un pressupost base de licitació de 144.506,25 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 238.853,30 euros;
aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus
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annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent,
d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment
negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la
proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor de Construcciones y
Servicios Faus, S.A., amb NIF A58869892, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la
partida i al pressupost que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de
144.506,25 euros (IVA inclòs), dels quals 119.426,65 euros corresponen al preu net i
25.079,60 euros a l’IVA; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici
següent a la seva autorització. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte el Sr. Albert Giné. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
73. (0028/19 Lot 2) Iniciar l’expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei
de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d’altres elements de la
via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 2), amb
núm. de contracte 18005545; amb un pressupost base de licitació de 134.759,56 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 222.743,08 euros;
aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus
annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent,
d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment
negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la
proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor de Constraula Enginyeria i
Obres SAU amb NIF A58142639, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la partida i al
pressupost que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 134.759,56 euros
(IVA inclòs), dels quals 111.371,54 euros corresponen al preu net i 23.388,02 euros a l’IVA;
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s
atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
74. (0028/19 Lot 3) Iniciar l’expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei
de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d’altres elements de la
via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 3), amb
núm. de contracte 18005555; amb un pressupost base de licitació de 180.897,50 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 299.004,14 euros;
aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives
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particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus
annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent,
d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment
negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la
proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor de Constraula Enginyeria i
Obres SAU amb NIF A58142639, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la partida i al
pressupost que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 180.897,50 euros
(IVA inclòs), dels quals 149.502,07 euros corresponen al preu net i 31.395,43 euros a l’IVA;
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s
atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
75. (0028/19 Lot 5) Iniciar l’expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei
de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d’altres elements de la
via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 5), amb
núm. de contracte 18005553; amb un pressupost base de licitació de 171.815,43 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 283.992,44 euros;
aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus
annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent,
d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment
negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la
proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor de Constraula Enginyeria i
Obres SAU amb NIF A58142639, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la partida i al
pressupost que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 171.815,43 euros
(IVA inclòs), dels quals 141.996,22 euros corresponen al preu net i 29.819,21 euros a l’IVA;
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s
atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
76. (0028/19 Lot 6) Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de l’execució del
manteniment correctiu, dels elements constructius i d’altres elements de la via pública
competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 6), amb núm. de
contracte 18005556; amb un pressupost base de licitació de 120.048,76 euros (IVA inclòs),
determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 198.427,70 euros; aprovar les
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actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus annexos; i
disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte
de conformitat amb la proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor
d’Hercal Diggers SL, amb NIF B64143639, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la
partida i al pressupost que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de
120.048,76 euros (IVA inclòs), dels quals 99.213,85 euros corresponen al preu net i
20.834,91 euros a l’IVA; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici
següent a la seva autorització. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte el Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
77. (0028/19 Lot 7) Iniciar l’expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei
de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d’altres elements de la
via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 7), amb
núm. de contracte 18005557; amb un pressupost base de licitació de 180.791,98 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 298.829,72 euros;
aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus
annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent,
d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment
negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la
proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor de Construcciones y
Servicios FAUS, S.A., amb NIF A58869892, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la
partida i al pressupost que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de
180.791,98 euros (IVA inclòs), dels quals 149.414,86 euros corresponen al preu net i
31.377,12 euros a l’IVA; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici
següent a la seva autorització. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte al Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
78. (0028/19 Lot 8) Iniciar l’expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei
de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d’altres elements de la
via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 8), amb
núm. de contracte 18005558; amb un pressupost base de licitació de 205.576,01 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 339.795,06 euros;
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aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus
annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent,
d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment
negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la
proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor de Constraula Enginyeria i
Obres SAU amb NIF A58142639, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la partida i al
pressupost que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 205.576,01 euros
(IVA inclòs), dels quals 169.897,53 euros corresponen al preu net i 35.678,48 euros a l’IVA;
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s
atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització.
Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
79. (0028/19 Lot 9) Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de l’execució del
manteniment correctiu, dels elements constructius i d’altres elements de la via pública
competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 9), amb núm. de
contracte 18005559; amb un pressupost base de licitació de 164.907,87 euros (IVA inclòs),
determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 272.575,00 euros; aprovar les
actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus annexos; i
disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent, d’acord amb
la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment negociat. Autoritzar
l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la proposta continguda en
l’expedient i disposar la despesa a favor de Constraula Enginyeria i Obres SAU amb NIF
A58142639, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la partida i al pressupost que
s’indiquen en aquest mateix document amb un import de 164.907,87 euros (IVA inclòs), dels
quals 136.287,50 euros corresponen al preu net i 28.620,37 euros a l’IVA; condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que
l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. Formalitzar el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per
part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el
Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
80. (0028/19 Lot 10) Iniciar l’expedient, amb núm. 0028/19, per a la contractació del servei
de l’execució del manteniment correctiu, dels elements constructius i d’altres elements de la
via pública competència dels diferents Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (LOT 10), amb
núm. de contracte 18005561; amb un pressupost base de licitació de 243.754,72 euros (IVA
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inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 402.900,36 euros;
aprovar les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte i el plec de prescripcions tècniques així com els seus
annexos; i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent,
d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, amb la utilització del procediment
negociat. Autoritzar l’esmentada despesa; adjudicar el contracte de conformitat amb la
proposta continguda en l’expedient i disposar la despesa a favor de ACSA Obras e
Infraestructuras SAU amb NIF A08112716, d’acord amb la seva proposició, i amb càrrec a la
partida i al pressupost que s’indiquen en aquest mateix document amb un import de
243.754,72 euros (IVA inclòs), dels quals 201.450,18 euros corresponen al preu net i
42.304,54 euros a l’IVA; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici
següent a la seva autorització. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals
a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui
la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. Designar
com a responsable del contracte el Sr. Albert Giné Borràs. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
81. (18004278 (1105/18) Iniciar l’expedient per a la contractació dels serveis de suport a la
implantació de la nova llei de procediment administratiu als Canals d’Atenció Ciutadana a
l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 18004278, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
615.715,40 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 930.287,64 euros; aprovar les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la seva
adjudicació; autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net
508.855,70 euros i import de l’IVA de 106.859,70 euros; condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest
contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. Donar compte d’aquesta resolució
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
82. (2018/653) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i
Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global pel projecte “Aterrant la Justícia Global en
els eixos de migracions, Justícia Ambiental i Feminismes”, que instrumenta l’atorgament
d’una subvenció mitjançant concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles
22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1a) i 6.3
de la normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un
import de 420.000,00 euros, que representa el 48,12% del projecte, que té un import de
872.845,24 euros. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 420.000,00 euros,
distribuïts en 195.500,00 euros per a l’any 2018 i 195.500,00 euros per a l’any 2019 amb
càrrec a la partida 48731/23291/0701 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació
Internacional i 14.500,00 euros per a l’any 2018 i 14.500,00 euros per a l’any 2019 amb
càrrec de la partida 48903/23252/0801 de la Direcció de Serveis de Drets de la Ciutadania i
Diversitat, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de l’entitat
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Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global amb CIF G65179608. Requerir l’entitat
beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos de la finalització de l’activitat
parcial o final del projecte presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, d’acord amb
allò establert al pacte sisè del conveni. Facultar el primer tinent d’Alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo
Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
83. (18S16058 (0248/18) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona, la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), amb NIF G08496622 i la
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), amb NIF
G08496606, per a la cooperació en condicions de Treball i en matèria de Seguretat i Salut
Laboral en Obres Públiques Municipals. Autoritzar la despesa per un import de 160.000,00
euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 2019, amb codi de
subvenció 18S16058. Facultar l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, el primer tinent d’Alcaldia
per a la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n derivi. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
84. (1274/18) Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona (Servei de
Documentació i Accés al Coneixement) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per
a la utilització de l’equipament GEPA (Garantia d’Espai per a la Preservació de l’Accés).
Facultar el primer tinent d’Alcaldia l’lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de
l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Expedients SAP
1. (20189103) Del gerent del districte de l’Eixample, de 2 de maig de 2018, que adjudica a
Aquadirect Blue Planet SL el contracte relatiu al subministrament d’aigua mineral per al
consum del personal del Districte de l’Eixample per als exercicis 2018-2019-2020, i per un
import de 14.425,40 euros.
2. (20189103) Del gerent del districte de l’Eixample, de 10 de maig de 2018, que adjudica a
Aguapura Aguaviva SL el contracte relatiu a les Fonts aigua amb filtre per els exercicis 20182019-2020, i per un import de 5.723,78 euros.
3. (20183035) Del gerent del districte de l’Eixample, de 25 de maig de 2018, que adjudica a
Sergio Pino Reyes el contracte relatiu a la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució
per l’execució de les obres del projecte d’adequació per l’obtenció de la llicència
mediambiental de les dependències de la guàrdia urbana, ubicades al c. Nàpols, 62, per a
l’exercici 2018, i per un import de 6.699,66 euros.
4. (20183036) Del gerent del districte de l’Eixample, de 25 de maig de 2018, que adjudica a
Ingeniería y Sistemas Integrales SL el contracte relatiu a la Direcció facultativa per l’execució
de les obres del Projecte d’adequació per l’obtenció de la llicència mediambiental de les
dependències de la Guàrdia Urbana ubicades al c. Nàpols, 62 per als exercicis 2018-2019, i
per un import de 16.731,21 euros.
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5. (20183035) Del gerent del districte de l’Eixample, de 11 de juny de 2018, que anul·la part
de l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la Coordinació de la seguretat de les
obres del projecte d’adequació per l’obtenció de la llicència mediambiental de les
dependències de la G. Urbana, per a l’exercici 2018, i per un import de 6.699,66 euros.
6. (20183036) Del gerent del districte de l’Eixample, d’11 de juny de 2018, anul·lar la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la Direcció facultativa de les obres de les
dependències de la Guàrdia Urbana, per els exercicis 2018-209, i per un import de 16.731,21
euros.
7. (831/18) De la gerent de Recursos, de 18 de juny de 2018, que adjudica a Gabriel Bonnín
Ramis el contracte relatiu al servei ajut tècnic a la Gerència de Recursos, per als exercicis
2018-2019, i per un import de 14.641,00 euros.
8. (s/n) Del gerent del districte de l’Eixample, de 25 de juny de 2018, que adjudica a
Ingeniería y Sistemas Integrales SL el contracte relatiu a la Direcció d’obres dependències de
la Guàrdia Urbana, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 16.731,21 euros.
9. (20183049) Del gerent del districte de l’Eixample, de 25 de juny de 2018, que adjudica a
Sergio Pino Reyes el contracte relatiu a la Coord. Seg. I Salut obres instal·l. Vestidors Guàrdia
Urbana, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 685,83 euros.
10. (20183053) Del gerent del districte de l’Eixample, de 25 de juny de 2018, que adjudica a
Aribau 70, SL el contracte relatiu a la Direcció obres mòduls vestidors Guàrdia Urbana, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 2.255,20 euros.
11. (20183054) Del gerent del districte de l’Eixample, de 25 de juny de 2018, que adjudica a
Sergio Pino Reyes el contracte relatiu a la Coord. Seg, Salut obres dependències Guàrdia
Urbana, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 8.009,92 euros.
12. (20182014) Del gerent municipal, de 26 de juny de 2018, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al Servei de Gestió, dinamització i
realització d’activitats a la Casa de la Barceloneta 1761, per als exercicis 2018-2019, i per un
import de 148.394,40 euros.
13. (716/18) De la gerent de Recursos, de 2 de juliol de 2018, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al subministrament de
consumibles d’informàtica estàndard per a la Gerència de Recursos, per els exercicis 20182019, i per un import de 28.044,25 euros.
14. (18010097) De la gerent del districte de Nou Barris, d’11 de juliol de 2018, que adjudica
a La Fabrica SCCL el contracte relatiu al Suport entitats Nou Barris obtenció Certificat dig, per
a l’exercici 2018, i per un import de 38.610,10 euros.
15. (545/18) De la gerent de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de
12 de juliol de 2018, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa
del contracte relatiu al disseny del procés participatiu del Pla d’Actuació i d’Inversió Municipal,
per als exercicis 2018-2019, i per un import de 35.598,45 euros.
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16. (752/17) Del gerent de Presidència i Economia, de 16 de juliol de 2018, que adjudica a
PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de consumibles informàtica
estàndard de la Gerència de Presidència i Economia, per als exercicis 2018-2019, i per un
import de 13.957,12 euros.
17. (752/17) De la gerent del districte de Ciutat Vella, de 17 de juliol de 2018, que adjudica a
PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica, per
als exercicis 2018-2019, i per un import de 3.793,47 euros.
18. (18010097) De la gerent del districte de Nou Barris, de 20 de juliol de 2018, anul·lar part
de l’autorització de la despesa del contracte relatiu al Suport entitats Nou Barris obtenció
Certificat dig., per a l’exercici 2018, i per un import de 990,01 euros.
19. (067/2018) Del gerent municipal, de 23 de juliol de 2018, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis d’atenció, informació
bàsica i derivació de persones usuàries, repartiment i tasques auxiliars de recepció als usuaris
en diferents equipaments, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 210.358,50 euros.
20. (737/18) De la gerent de Recursos, de 25 de juliol de 2018, que adjudica a Gas Natural
Servicios SDG, SA el contracte relatiu al subministrament de gas natural comprimit per a
vehicles del Parc mòbil, per els exercicis 2018-2019-2020, i per un import de 24.200,00
euros.
21. (120/2018) Del gerent municipal, de26 de juliol de 2018, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als serveis que té per objecte la
prospecció, disseny, gestió i dinamització de l’espai de co-treball “La Clota”, per els exercicis
2018-2019-2020, i per un import de 209.951,24 euros.
22. (872/18) De la gerent de Recursos, de 26 de juliol de 2018, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a les Obres de reforma de la
planta primera de l’edifici del carrer Escar, número 1, per els exercicis 2018-2019, i per un
import de 137.633,57 euros.
23. (18010025) Del gerent municipal, de 26 de juliol de 2018, adjudica a Calaix de Cultura,
SL el contracte relatiu a la Gestió i dinamització del casal de Barri Verdun, per als exercicis
2018-2019-220, i per un import de 282.837,50 euros.
24. (20189105) Del gerent del districte de l’Eixample, de 26 de juliol de 2018, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
Subministrament de consumibles informàtica per al Districte de l’Eixample, per als exercicis
2018-2019, i per un import de 5.934,08 euros.
25. (119/2018) Del gerent del districte d’Horta-Guinardó, de 30 de juliol de 2018, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
Subministrament consumibles d’informàtica estàndard, per els exercicis 2018-2019, i per un
import de 5.690,34 euros.
26. (20184343) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 30 de juliol de 2018, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al serveis
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recerca i formació a la Guàrdia Urbana de Barcelona, en l’àmbit de la policia de proximitat,
així com de disseny d’un sistema de gestió de la informació per a la policia de barri, seguint la
metodologia SARA de resolució de problemes de seguretat i convivència i d’acord amb el ple
de prescripcions tècniques, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 133.380,77 euros.
27. (752/17) Del gerent del districte de Sant Martí, de 31 de juliol de 2018, que adjudica a
PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament consumibles informàtica, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 6.617,50 euros.
28. (752/17) De la gerent del districte de Sant Andreu, d’1 d’agost de 2018, que adjudica a
PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica, per
als exercicis 2018-2019, i per un import de 5.837,40 euros.
29. (210/2018) Del gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 2 d’agost de 2018, que
adjudica a Miatex Innova SL, el contracte relatiu al manteniment anual caixes mòbils Kango,
per als exercicis 2018-2019, i per un import de 1.796,85 euros.
30. (1005/18) Del gerent municipal, de 16 d’agost de 2018, que adjudica a Eduscopi, SL el
contracte relatiu als Materials formatius Portal Open Data BCN, per als exercicis 2018-2019, i
que té un import de 17.203,75 euros.
31. (2018/337) Del gerent municipal, de 16 d’agost de 2018, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a l’Assist. Asses. Tèc. Economies
Comunitàries, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 33.587,14 euros.
32. (752/17) Del gerent del districte de Les Corts, de 28 d’agost de 2018, que adjudica a PMC
Grup 1985 SA el contracte relatiu a l’adquisició de consumibles d’informàtica estàndard per
als exercicis 2018-2019, i per un import de 2.963,41 euros.
33. (301/18) Del gerent del districte de Les Corts, de 28 d’agost de 2018, que adjudica a
Recerca i Desenvolupament Empresarial, SL, el contracte relatiu a la prestació de serveis
postals demandats i el conjunt d’entitats que integren el seu sector públic Lot 1, per als
exercicis 2018-2019-220, i per un import de 16.000,00 euros.
34. (301/18) Del gerent del districte de Les Corts, de 28 d’agost de 2018, que adjudica a
Recerca i Desenvolupament Empresarial, SL el contracte relatiu a la prestació de serveis
postals demandats i el conjunt d’entitats que integren el seu sector públic Lot 2, per als
exercicis 2018-2020 i per un import de 3.500,00 euros.
35. (752/17) De la gerent del districte de Nou Barris, de 3 de setembre de 2018, que
adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al Subministrament consumibles
informàtica, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 20.288,40 euros.
36. (18010097) De la gerent del districte de Nou Barris, de 3 de setembre de 2018, que
aprova el reajustament de les anualitats del contracte relatiu al Suport entitats Nou Barris
obtenció Certificat dig, per als exercicis 2018-2019, i per 0,00 euros.
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37. (354/18) De la gerent de Recursos, de 4 de setembre de 2018, que adjudica a Gabinete
Umbus, SL. el contracte relatiu als Projectes e-Arxiu i seguiment projecte IPAC, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 206.910,00 euros.
38. (354/18) De la gerent de Recursos, de 4 de setembre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu als Projectes e-Arxiu i seguiment projecte
IPAC, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 21.780,00 euros.
39. (1006/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 4
de setembre de 2018, que adjudica a Ideem Innova, S.L. el contracte relatiu al Procés
Particip. Diagnòstic accessibilitat Montbau per als exercicis 2018-2019, i per un import de
14.362,70 euros.
40. (20181073) Del gerent del districte de Sant Martí, de 4 de setembre de 2018, que
adjudica a David Martínez Merodio el contracte relatiu a l’Assist. tècnica en normativa i
seguretat a les Festes Majors, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 21.296,00
euros.
41. (1000/18) Del gerent municipal de 6 de setembre de 2018, que adjudica a Lovelymaps,
SLU el contracte relatiu al Mapa d’actuacions del mandat “story maps”, per als exercicis 20182019, i per un import de 16.238,20 euros.
42. (323/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 13
de setembre de 2018, que adjudica a Airun Serveis Culturals, SL el contracte relatiu al Servei
de Secretaria Tècnica: Gestió d’inscripcions, Direcció tècnica, Producció tècnica, Regidoria i
Dinamització dels espais de tallers i activitats de “l’Associa’t a la Festa”, per als exercicis
2018-2019, i per un import de 174.152,43 euros.
43. (323/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 13
de setembre de 2018, que anul·la part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu al
Servei de Secretaria Tècnica: Gestió d’inscripcions, Direcció tècnica, Producció tècnica,
Regidoria i Dinamització dels espais de tallers i activitats de “l’Associa’t a la Festa”, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 17.415,25 euros.
44. (20184263) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 13 de setembre de 2018, que
adjudica a Cooltra Motos, SL el contracte relatiu a l’adquisició d’11 motocicletes trail
elèctriques amb distintius, destinades al servei de la Guàrdia Urbana, per als exercicis 20182019, i per un import de 199.516,90 euros.
45. (20184263) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 13 de setembre de 2018, que anul·la
part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu a l’adquisició d’11 motocicletes trail
elèctriques amb distintius, destinades al servei de la Guàrdia Urbana, per als exercicis 20182019, i per un import de 8.119,10 euros.
46. (573/18) De la gerent de Recursos, de 14 de setembre de 2018, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de preproducció, producció i post-producció d’espots i altres productes audiovisuals, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 266.200,00 euros.
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47. (864/18) De la gerent de Recursos, de 14 de setembre de 2018, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a les Obres de
redistribució interior de la planta primera de l’edifici de la plaça Pi i Sunyer, 8, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 289.218,01 euros.
48. (2017/818) Del gerent municipal, de 17 de setembre de 2018, que adjudica a COM Social
UTE el contracte relatiu als serveis d’assistència tècnica per a la coordinació, gestió i redacció
de continguts i manteniments dels suports offline per a la Direcció d’Economia Social i
Solidària, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 66.028,86 euros.
49. (2017/818) Del gerent municipal, de 17 de setembre de 2018, que adjudica a La Clara
UTE el contracte relatiu als serveis d’assistència tècnica per a la coordinació, gestió i redacció
de continguts i manteniments dels suports offline i online per al Departament de Consum i
Política Alimentària, per els exercicis 2018-2019, i per un import de 33.824,34 euros.
50. (2017/818) Del gerent municipal, de 17 de setembre de 2018, que adjudica a Colectic
SCCL el contracte relatiu als servies d’assistència tècnica per a la coordinació, gestió i
redacció de continguts i manteniments dels suports offline i online per al Programa de Temps
i Economia de les Cures, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 16.577,00 euros.
51. (819/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 18
de setembre de 2018, adjudica a Ital – Fires, S.L. el contracte relatiu al lloguer i instal·lació
d’estructures i carpes en forma de pagoda per l’esdeveniment Associa’t a la festa, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 106.480,00 euros.
52. (1031/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de
18 de setembre de 2018, que adjudica a Base Assist. I Assessor, Consultors el contracte
relatiu a l’Assist. Tècnica proj. “La meva ciutat, el meu vot”, per als exercicis 2018-2019, i per
un import de 17.847,50 euros.
53. (590/18) De la gerent de recursos, de 19 de setembre de 2018, que adjudica a Obres i
contractes Penta, S.A. el contracte relatiu a les obres de sectorització de l’escala principal de
l’Edifici Novíssim, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 311.790,61 euros.
54. (590/18) De la gerent de recursos, de 19 de setembre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu a les obres sectorització de l’escala pral Edif.
Novíssim, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 36.578,78 euros.
55. (646/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 19
de setembre de 2018, que adjudica a Producció i Gestió d’esdeveniments el contracte relatiu
a la Coordinació tècnica de la producció d’activitats d’escenaris i espectacles, gestió
d’infraestructures, serveis logístics, llicències i tràmits administratius vinculats a
l’esdeveniment “Associa’t a la Festa”, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
52.877,00 euros.
56. (646/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 19
de setembre de 2018, que anul·la part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu a
la Coord. Tècnica producc. Activ. Escenaris “Associa’t a la Festa”, per als exercicis 2018-2019,
i per un import de 9.778,47 euros.
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57. (819/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 19
de setembre de 2018, que anul·la part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu a
les Carpes “Associa’t a la Festa”, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 5.703,24
euros.
58. (1025/18) De la gerent de Recursos, de 19 de setembre de 2018, que adjudica a Joan
Pau Hernàndez Roura, el contracte relatiu a l’Assessorament jurídic, per als exercicis 20182019, i per un import de 18.088,29 euros.
59. (3503/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 21 de setembre de 2018, que
adjudica a Civil Stone SLU, el contracte relatiu a les obres de Rehabilitació del Club de lluita
Baró de Viver, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 326.597,15 euros.
60. (3503/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 21 de setembre de 2018, que
anul·la part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu a les obres de Rehabilitació
del Club de lluita Baró de Viver, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 19.929,09
euros.
61. (301/18) Del gerent municipal, de 24 de setembre de 2018, que adjudica a Recerca i
Desenvolupament Empresarial SL, el contracte relatiu als Serveis Postals districte de Nou
Barris Lot 2, per als exercicis 218-2019-2020, i per un import de 4.137,84 euros.
62. (301/18) Del gerent municipal, de 24 de setembre de 2018, que adjudica a General
Courier Valles, SL. el contracte relatiu als Serveis Postals districte Nou Barris Lot 3, per als
exercicis 2018-2019-2020, i per un import de 42,79 euros.
63. (196-2018) Del gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 25 de setembre de 2018,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu als
Serveis de consergeria, per els exercicis 2019-2020, i per un import de 133.257,06 euros.
64. (1107/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de
25 de setembre de 2018, adjudica a Gerard Casas Argente el contracte relatiu al Sup.
dinamit. i coordin. projec. “La meva ciutat”, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
13.310,00 euros
65. (2072/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 26 de setembre de 2018, que
adjudica a Assoc. Esportiva Sant Andreu – DTE. el contracte relatiu al servei de Dinamització
de les pistes municipals del Parc Pegaso, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
40.600,00 euros.
66. (2072/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 26 de setembre de 2018, que
anul·la part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu al servei de Dinamització de
les pistes municipals del Parc Pegaso, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
9.695,28 euros.
67. (2075/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 26 de setembre de 2018, que
adjudica a l’Espectacleria, SL el contracte relatiu a la Fàbrica dels Reis d’Orient 2018, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 85.347,35 euros.
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68. (2075/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 26 de setembre de 2018, que
anul·la part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la Fàbrica dels Reis d’Orient
2018, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 3.557,04 euros.
69. (2081/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 26 de setembre de 2018, que
adjudica a Espai Coneix, SCCL, el contracte relatiu al Servei “Bon Pastor Transforma’t” +
mesures de contractació, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 115.129,09 euros.
70. (2081/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 26 de setembre de 2018, que
anul·la part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu al servei “Bon Pastor
Transforma’t” + mesures de contractació, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
5.326,54 euros.
71. (0569/18) De la gerent de Recursos, de 3 d’octubre de 2018, que adjudica a Nubilum, SL
el contracte relatiu al tractament de la documentació municipal custodiada als Arxius
Municipals de Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi Lot 1, per a l’exercici 2018, i per un import de
28.096,20 euros.
72. (569/18) De la gerent de Recursos, de 3 d’octubre de 2018, que adjudica a Dinser
Servicios Informáticos SL, el contracte relatiu al tractament de la documentació municipal
custodiada als Arxius Municipals de Les Corts i Sants-Montjuïc Lot 2, per a l’exercici 2018, i
per un import de 41.019,00 euros.
73. (569/18) De la gerent de Recursos, de 3 d’octubre de 2018, que adjudica a Dinser
Servicios Informáticos, SL, el contracte relatiu al tractament de la documentació municipal
custodiada als Arxius Municipals de Gràcia i Horta-Guinardó Lot 3, per a l’exercici 2018, i per
un import de 12.584,00 euros.
74. (569/18) De la gerent de Recursos, de 3 d’octubre de 2018, que adjudica a Dinser
Servicios Informáticos, SL el contracte relatiu al tractament de la documentació municipal
custodiada als Arxius Municipals de Nou Barris i Eixample Lot 4, per a l’exercici 2018, i per un
import de 29.040,00 euros.
75. (569/18) De la gerent de Recursos, de 3 d’octubre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu al tractament de la documentació municipal
custodiada als Arxius Municipals de Districte, l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i la
Direcció del Sistema Municipal d’Arxius a les empreses Nubilum, S.L. (Lot 1), Dinser Servicios
Informáticos, S.L. (Lots 2, 3 i 4) i Logisdoc Serveis Integrals, S.L.U (Lot 7) per als exercicis
2018-2019, i per un import de 66.740,25 euros
76. (083/2018) Del gerent del districte d’Horta-Guinardó, de 4 d’octubre de 2018, que anul·la
part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu a les obres per a la reforma de 5
locals per adequar el seu ús a un espai de co-treball, per a l’exercici 2018-2019, i per un
import de 342.414,12 euros.
77. (617/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 4
d’octubre de 2018, que adjudica a Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia el contracte relatiu als
serveis d’administració de la plataforma Decidim.bcn, així com de suport i acompanyament a
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l’ús de la plataforma “Decidim” com a eina de democràcia participativa, per als exercicis
2018-2019, i per un import de 39.788,37 euros.
78. (18010025) Del gerent municipal, de 4 d’octubre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la Gestió i dinamització del Casal de Barri
Verdum, per els exercicis 2018-2019-2020 i per un import de 4.658,50 euros.
79. (2112/2018) Del gerent municipal, de 4 d’octubre de 2018, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de gestió i
dinamització del Centre d’Interpretació dels Tres Tombs de Sant Andreu –Can Fontanet- amb
mesures de contractació pública sostenible, per els exercicis 2018-2019-2020, i per un import
de 96.309,85 euros.
80. (20192000) Del gerent municipal, de 4 d’octubre de 2018, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al contracte de Serveis de treballs
auditoria districte Sant Martí, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 105.000,00
euros.
81. (1138/18) De la gerent de Recursos, de 15 d’octubre de 2018, adjudica a Juan Carbó
Laguna el contracte relatiu al servei de consultoria per preparar la licitació del servei
d’impressió postal, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 10.454,40 euros.
82. (569/18) De la gerent de Recursos, de 3 d’octubre de 2018, que adjudica a Logisdoc
Serveis Integrals S.L.U. el contracte relatiu al tractament de la documentació municipal
custodiada a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona Lot 7, per als exercicis 2018-2019,
i per un import de 39.165,85 euros
83. (658/18) Del gerent municipal, de 8 d’octubre de 2018, que adjudica a Canon España,
S.A. el contracte relatiu al manteniment per als equips multifunció Canon, per als exercicis
2018-2019-2020-2012-2022, i per un import de 123.537,32 euros.
84. (203/2017) Del gerent municipal, de 10 d’octubre de 2018, que adjudica a General
Machines Technology, SL el contracte relatiu al subministrament de 10 impressores
multifuncionals en blanc i negre i 4 fotocopiadores en blanc i negre, per als exercicis 20182019-2020-2021-2022, i per un import de 36.906,94 euros.
85. (203/2017) Del gerent municipal, de 10 d’octubre de 2018, que adjudica a General
Machines Technology, SL el contracte relatiu al subministrament de 8 impressores
multifuncionals en color, per als exercicis 2018-2019-2020-2021, i per un import de
74.270,53 euros.
86. (20183050) Del gerent del districte de Sant Martí, de 11 d’octubre de 2018, que adjudica
a Som Enginy, Sociedad Limitada, el contracte relatiu als Serveis Direcció Facultativa obres
nau Tànger, 83, Lot 2, per els exercicis 2018-2019, i per un import de 10.286,65 euros.
87. (20191004) Del gerent municipal de 16 d’octubre de 2018, que inicia expedient, aprova el
plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la dinamització de la sala de
lectura de l’IES Besòs per als exercicis 2019-2020, i per un import de 41.226,56 euros.
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88. (20183050) Del gerent del districte de Sant Martí, de 17 d’octubre de 2018, que adjudica
a SGS Tecnos, S.A., el contracte relatiu als Serveis de coordinació de seguretat i salut de les
obres nau Tànger, 83, Lot 1, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 5.295,99 euros.
89. (20183050) Del gerent del districte de Sant Martí, de 17 d’octubre de 2018, que anul·la
part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu al CSS i DO obres adequació nau
Tànger Lot 1, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 4.363,00 euros.
90. (617/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 18
d’octubre de 2018, que anul·la part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu als
serveis d’administració de la plataforma Decidim.bcn i suport i acompanyament a l’ús de la
plataforma Decidim com a eina de democràcia participativa, per als exercicis 2018-2019, i per
un import de 4.940,37 euros.
91. (620/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 18
d’octubre de 2018, que adjudica a Inte, S.L. el contracte relatiu al serveis per a la
dinamització, gestió de continguts i manteniment del web de Casals de Barri, per als exercicis
2018-2019, i per un import de 21.507,75 euros.
92. (620/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 18
d’octubre de 2018, que anul·la part de l’autorització de la despesa del contracte relatiu als
web de casals de Barri i Banc de Recursos, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
1.564,25 euros.
93. (301/18) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 17 d’octubre de 2018, que adjudica a
Recerca i desenvolupament empresarial SL, el contracte relatiu als serveis postals amb
seguiment d’informació per a la Gerència de Seguretat i Prevenció Lot 1, per als exercicis
2018-2020, i per un import de 14.520,00 euros.
94. (301/18) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 17 d’octubre de 2018, que adjudica a
Recerca i desenvolupament Empresarial SL, el contracte relatiu als serveis postals bàsics per
a la Gerència de Seguretat i Prevenció Lot 2, per als exercicis 2018-2019-2020, i per un
import de 8.712,00 euros.
95. (20183047) Del gerent del districte de Sant Martí, de 18 d’octubre de 2018, que adjudica
a Voltes Connecta SLU. el contracte de l’obra d’adequació de la Nau del C. Tànger, 83, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 285.837,86 euros.
96. (185/2018) Del gerent municipal, de 19 d’octubre de 2018, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió, direcció, promoció,
dinamització, i organització de les activitats del Casal de Barri Pirineu-Can Baró, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 274.095,56 euros.
97. (1059/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 19 d’octubre de 2018, que
adjudica a Uan-Tu-Tri, S.L. el contracte relatiu al servei de distribució d’elements de
comunicació, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 40.604,81 euros.
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98. (2114/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 19 d’octubre de 2018, que
adjudica a Andròmines Eines Assolides EMP, Inse el contracte relatiu a la Gestió del projecte
Nau Vila Besòs, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 39.731,80 euros.
99. (20184199) Del gerent municipal, de 19 d’octubre de 2018, que adjudica a Rodi Metro,
S.L. el contracte relatiu a la reparació, reposició de pneumàtics per als vehicles de la Guàrdia
Urbana i de l’SPEIS, per als exercicis 2018-2019-2020, i per un import de 117.370,00 euros.
100. (572/18) De la gerent de Recursos, de 23 d’octubre de 2018, que adjudica a Nubilum,
SL el contracte relatiu als serveis de suport per a la Gestió, Manteniment, Ingesta i Publicació
del repositori institucional BCNROC de la documentació de difusió pública del grup Ajuntament
de Barcelona, per als exercicis 2018-2019-2020, i per un import de 116.934,64 euros.
101. (572/18) De la gerent de Recursos, de 23 d’octubre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu als serveis de suport per a la Gestió,
Manteniment, Ingesta i Publicació del repositori institucional BCNROC de la documentació de
difusió pública del grup Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2018-2019-2020, i per un
import de 20.535,24 euros.
102. (20183064) Del gerent del districte de Sant Martí, de 25 d’octubre de 2018, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a les obres
millores accessibilitat guals districte Sant Martí, per als exercicis 2018-2019, i per un import
de 137.763,12 euros.
103. (20184546) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 25 d’octubre de 2018, que inicia
expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de
seguretat i vigilància a l’edifici de la Gerència de Seguretat i Prevenció, situat a la plaça Carles
Pi i Sunyer, 8-10 de Barcelona, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 39.478,01
euros.
104. (158/2018) Del gerent del districte d’Horta-Guinardó, de 26 d’octubre de 2018, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
lloguer de material d’infraestructures, el seu muntatge, desmuntatge i transport per a actes
culturals i populars del districte d’Horta-Guinardó, per als exercicis 2018-2019, i per un
import de 42.349,99 euros.
105. (20182070) Del gerent del districte de Ciutat Vella, de 26 d’octubre de 2018, que
adjudica a Limpieza Serv. Prof. Control Accés, SL. el contracte relatiu al servei de vigilància
als accessos al Palau Alós, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 14.217,74 euros.
106. (0474/18) Del gerent municipal, de 26 d’octubre de 2018, que adjudica a Severiano
Servicio Movil, SA, el contracte relatiu al Servei de custòdia de documents administratius i
serveis vinculats, per als exercicis 2018-2018, i per un import de 35.190,28 euros.
107. (0826/18) Del gerent municipal, de 26 d’octubre de 2018, que adjudica a I-Labso SCCL,
el contracte relatiu a l’elaboració de documents de resultats de satisfacció dels usuaris de les
oficines d’atenció ciutadana i del servei d’atenció telefònica, per als exercicis 2018-20192020, i per un import de 28.072,00 euros.
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108. (20180039) Del gerent municipal, de 29 d’octubre de 2018, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de programació
radiofònica, Ràdio Gràcia, del Districte de Gràcia, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 149.200,02 euros.
109. (20192001) Del gerent municipal, de 29 d’octubre de 2018, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al subministrament de 22
fotocopiadores i manteniment, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 98.097,12
euros.
110. (20180040) Del gerent municipal, de 29 d’octubre de 2018, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de suport al projecte
“El món a la meva escola”, del districte de Gràcia, per als exercicis 2019-2020, i per un
import de 67.596,95 euros.
111. (20180039) Del gerent municipal, de 29 d’octubre de 2018, que inicia expedient, aprova
el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de programació
radiofònica Ràdio Gràcia, del districte de Gràcia, per als exercicis 2019-2020, i per un import
de 149.200,02 euros.
112. (003/2015) Del gerent municipal, de 29 d’octubre de 2018, que prorroga i amplia
l’autorització de despesa del contracte relatiu al control als accessos, el repartiment i la
informació bàsica als equipaments del districte d’Horta-Guinardó adjudicat a Can Cet Centre
d’Inserció Sociolaboral, per a l’exercici 2018, i per un import de 16.000,00 euros.
113. (20184010) Del gerent municipal, de 29 d’octubre de 2018, que anul·la el contracte
relatiu al servei de transport de correspondència i paqueteria entre les diferents unitats de la
Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, per als exercicis
2018-2020, i per un import de 172.567,90 euros.
114. (083/2018) Del gerent del districte d’Horta-Guinardó, de 30 d’octubre de 2018, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a les
obres de reforma dels locals de l’Avinguda de Catalunya núm. 1-13 per a la seva adequació
com espai de co-treball, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 342.414,12 euros.
115. (18010214) De la gerent del districte de Nou Barris, de 30 d’octubre de 2018, que
adjudica a FCC Fomento Construcciones y Contratas, el contracte relatiu al servei de neteja
de l’Institut Tecnològic de Barcelona, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
6.882,76 euros.
116. (2114/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 30 d’octubre de 2018, que
anul·la part de l’autorització de la despesa el contracte relatiu a la gestió del projecte Nau Vila
Besòs adjudicat a Andròmines Eines Assolides empresa d’inserció, per als exercicis 20182019, i per un import de 19,56 euros.
117. (473/18) Del gerent municipal, de 31 d’octubre de 2018, que adjudica a Macobasa, SL,
el contracte relatiu al subministrament de material de conservació i preservació de
documentació textual, gràfica i fotogràfica dels Arxius Municipals del Districte, l’Arxiu
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Municipal Contemporani i les dependències de la Gerència de Recursos Lot 1, per als exercicis
2018-2019, i per un import de 13.549,88 euros.
118. (473/18) Del gerent municipal, de 31 d’octubre de 2018, que adjudica a Arte y Memoria,
SL, el contracte relatiu al subministrament de material de conservació i preservació de
documentació textual, gràfica i fotogràfica dels Arxius Municipals del Districte, l’Arxiu
Municipal Contemporani i les dependències de la Gerència de Recursos Lot 2, per als exercicis
2018-2019, i per un import de 34.701,89 euros.
119. (703/18) Del gerent municipal, de 31 d’octubre de 2018, que adjudica a Barkeno
Advisors, S.L. el contracte relatiu al suport al programa I-LAB del Comissionat de Tecnologia i
Innovació Digital, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 85.910,00 euros.
120. (0473/18) Del gerent municipal, de 31 d’octubre de 2018, que adjudica a Macobasa, SL.
el contracte relatiu al subministrament de material de conservació i preservació de
documentació textual, gràfica i fotogràfica dels arxius municipals de districte, l’Arxiu Municipal
Contemporani de Barcelona i les dependències de la Gerència de Recursos, lot 1, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 13.549,88 euros.
121. (0473/18) Del gerent municipal, de 31 d’octubre de 2018, que adjudica a Arte y
Memoria, SL. el contracte relatiu al subministrament de material de conservació i preservació
de documentació textual, gràfica i fotogràfica dels arxius municipals de districte, l’Arxiu
Municipal Contemporani de Barcelona i les dependències de la Gerència de Recursos lot 2, per
als exercicis 2018-2019, i per un import de 34.701,89 euros.
122. (703/18) Del gerent municipal, de 31 d’octubre de 2018, que adjudica a Barkeno
Advisors, SL. el contracte relatiu al suport programa I-LAB del Comissionat de Tecnologia i
Innovació Digital, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 85.910,00 euros.
123. (2072/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 31 d’octubre de 2018, que
aprova el reajustament de les anualitats del contracte relatiu a la dinamització de les pistes
municipals del parc de la Pegaso adjudicat a l’Associació esportiva Sant Andreu, per als
exercicis 2018-2019, i per un import de 0,00 euros.
124. (20184005) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 31 d’octubre de 2018, que adjudica
a Fábrica Española de Confecciones, SA. el contracte relatiu al subministrament de fundes
exteriors complementàries de les armilles interiors antibales de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 399.999,99 euros.
125. (2081/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 31 d’octubre de 2018, que
aprova el reajustament de les anualitats del contracte relatiu al servei “Bon Pastor
Transforma’t” adjudicat a Espai Coneix SCCL., per als exercicis 2018-2020, per un import
total de 0,00 euros.
126. (20144146) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 31 d’octubre de 2018, que anul·la
part d’autorització de despesa del contracte relatiu a l’arrendament de 45 vehicles de la
Guàrdia Urbana amb opció de compra adjudicat a Ald Autorenting, SA., per a l’exercici 2018, i
per un import de 280.319,07 euros.
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127. (20183051) Del gerent del districte de Sant Martí, de 6 de novembre de 2018, que
adjudica a SBS Simon i Blanco, S.L.P. el contracte relatiu a obres accessibilitat del districte
Sant Martí, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 7.425,62 euros.
128. (2114/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 6 de novembre de 2018, que
aprova el reajustament de les anualitats del contracte relatiu a la gestió del projecte Nau Vila
Besòs adjudicat a Andròmines Eines Assolides empresa d’inserció, per als exercicis 20182019, i per un import de 0,00 euros.
129. (20134210) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 6 de novembre de 2018, que
accepta el canvi de tercer a favor de ALD AUTOMOTIVE, SA. en la posició jurídica que
ostentava ALD AUTORENTING, SA. relatiu al contracte d’arrendament amb opció de compra
de 56 vehicles de la Guàrdia Urbana, com a conseqüència de la fusió de ALD AUTORENTING,
SA a favor d’ALD AUTOMOTIVE, SA., per a l’exercici 2018, i per un import de 70.748,98
euros.
130. (1080/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de
6 de novembre de 2018, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la
despesa del contracte relatiu al servei de dinamització i facilitació de la Comunitat
Metadecidim i del Projecte Decidim, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
44.728,74 euros.
131. (086/2018) Del gerent del districte d’Horta-Guinardó, de 6 de novembre de 2018, que
adjudica a l’Espectacleria, SL. el contracte relatiu a la realització de la cavalcada de reis 2019
al districte d’Horta-Guinardó, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 48.400,00
euros.
132. (20183051) Del gerent del districte de Sant Martí, de 6 de novembre de 2018, que
adjudica a SBS Simón y Blanco, SLP. el contracte relatiu a les obres d’accessibilitat al districte
de Sant Martí, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 7.425,62 euros.
133. (20184251) Del gerent municipal, de 7 de novembre de 2018, que adjudica a Avis
alquile un coche, S.A. el contracte relatiu al subministrament, mitjançant arrendament, de 8
vehicles destinats al servei de la Guàrdia Urbana Lot 2, per als exercicis 2018-2019-2020, i
per un import de 14.186,91 euros.
134. (20184010) Del gerent municipal, de 7 de novembre de 2018, que modifica
puntualment el plec de clàusules del contracte relatiu al servei de transport de
correspondència i paqueteria entre les diferents unitats de la Guàrdia Urbana i del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, en el sentit d’esmenar l’error produït en els
diferents lots i en la data d’inici del període d’execució, lots 1, 2 i 3, per als exercicis 20192020, i per un import de 197.063,82 euros.
135. (20184251) Del gerent municipal, de 7 de novembre de 2018, que declara desert el
contracte relatiu al subministrament, mitjançant arrendament, de 8 vehicles destinats al
servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona i excloure Andacar 2000, SA. del lot 1, de 7
vehicles de seguiment baix, perquè la seva oferta no s’ajusta al plec de clàusules i anul·lar
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part de l’autorització de despesa, per als exercicis 2018-2020, i per un import de 88.607,72
euros.
136. (588/18) Del gerent municipal, de 7 de novembre de 2018, que adjudica a Oca Instituto
de Certificacions, SL. el contracte relatiu als serveis d’Auditoria i Certificació en matèria de
qualitat dels canals d’atenció a la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana i del
procés IRIS, per als exercicis 2018-2019-2020, i per un import de 35.999,91 euros.
137. (588/18) Del gerent municipal, de 7 de novembre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu als serveis d’auditoria i certificació en matèria
de qualitat dels canals d’atenció de la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana i
del procés IRIS, per als exercicis 2018-2019-2020, i per un import de 12.000,09 euros.
138. (0826/18) Del gerent municipal, de 7 de novembre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu a l’elaboració de documents de resultats de
satisfacció dels usuaris, per als exercicis 2018-2020, i per un import de 4.205,30 euros.
139. (20159101) Del gerent municipal, de 7 de novembre de 2018, que amplia l’autorització
de despesa del contracte relatiu al lloguer de l’immoble del carrer d’Enric Granados, 47 de
l’espai per a la gent gran Maria Aurèlia Capmany del districte de l’Eixample adjudicat a José
Luis Amirola Olsina, per a l’exercici 2018, i per un import de 487,87 euros.
140. (170400113) Del gerent municipal, de 7 de novembre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de despesa del contracte relatiu als serveis auxiliars de suport al funcionament i
activitats a diferents equipaments municipals del districte de les Corts, per a l’exercici 2018, i
per un import de 10.000,00 euros.
141. (20189601) Del gerent del districte de l’Eixample, de 9 de novembre de 2018, que
declara desert i anul·la l’adjudicació del contracte relatiu al suport tècnic d’organització
d’actes d’entitats, en no haver-hi cap oferta, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
60.000,00 euros.
142. (2018/611) De la gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local, de 12 de
novembre de 2018, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del
contracte relatiu al lloguer i muntatge de les casetes per a la IV Fira CRESS, per als exercicis
2018-2019, i per un import de 34.485,61 euros.
143.- (1221/18) De la gerent de Recursos, de 13 de novembre de 2018, que adjudica a
Ingeniería y Sistemas Integrales, SL. el contracte relatiu al projecte tècnic per a la
implantació d’instal·lacions contra incendis al Palauet Albéniz, per als exercicis 2018-2019, i
per un import d’11.608,74 euros.
144. (s/n) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 14 de
novembre de 2018, que adjudica a Javier Usobiaga Ferrer el contracte relatiu al disseny i
l’aplicació de la marca Decidim.org i Metadec, per als exercicis 2018-2019, i per un import
d’11.616,00 euros.
145. (1213/18) De la gerent de Recursos, de 15 de novembre de 2018, que adjudica a SetPrat Paper Distribucions, SA. el contracte relatiu al subministrament de paper raima fibra
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verge per a la Gerència de Recursos, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 4.382,55
euros.
146. (1229/18) De la gerent de Recursos, de 15 de novembre de 2018, que adjudica a Canon
España, SA. el contracte relatiu al subministrament de paper raima reciclat per a la Gerència
de Recursos, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 20.150,31 euros.
147. (1191/18) De la gerent de Recursos, de 15 de novembre de 2018, que adjudica a PMC
Grup 1985, SA., el contracte relatiu al subministrament de material d’oficina per a la Gerència
de Recursos, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 13.323,07 euros.
148. (s/n) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 19 de
novembre de 2018, que adjudica a Populate Tools, SL. el contracte relatiu a les millores en el
desenvolupament del mòdul d’iniciatives de la plataforma Decidim per facilitar l’experiència
en la gestió i la participació a la ciutadania, per als exercicis 2018-2019, i per un import
d’11.374,00 euros.
149. (20190002) Del gerent municipal, de 19 de novembre de 2018, que aprova el plec de
clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a l’arrendament per l’ús sense opció a
compra de 17 equips multifuncionals per a la reproducció, escaneig i impressió de
documentació en equipaments, direccions i departaments del districte de Gràcia, per als
exercicis 2019-2020, i per un import de 52.434,14 euros.
150. (1392018) Del gerent municipal, de 19 de novembre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la gestió i coordinació de l’espai Petit Drac
adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, per als exercicis 2019-2021, i per un import de
79.238,24 euros.
151. (20181071) Del gerent del districte de Ciutat Vella, de 19 de novembre de 2018, que
adjudica a PMC Grup 1985, SA., el contracte relatiu al subministrament de material d’oficina
per al districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 5.827,88
euros.
152. (244/2018) Del gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 19 de novembre de 2018,
que adjudica a Set-Prat Paper Distribucions, SA. el contracte relatiu al subministrament de
paper en raima fibra verge per al districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 20182019, i per un import d´1.527,03 euros.
153. (20183069) Del gerent del districte de Ciutat Vella, de 19 de novembre de 2018, que
adjudica a Ekkorent Modul, SL. el contracte relatiu al subministrament de cabina química
puntual i provisional a la plaça Charles Darwin del districte de Ciutat Vella, per als exercicis
2018-2019, i per un import de 3.963,96 euros.
154. (0789/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de
20 de novembre de 2018, que anul·la part de l’autorització de despesa del contracte relatiu al
servei de supervisió SARA i PIADs adjudicat a Drecera, SCCL., per als exercicis 2018-2019, i
per un import de 6.327,53 euros.
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155. (0775/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de
20 de novembre de 2018, que adjudica a Soko Digital, SL. el contracte relatiu als serveis
d’elaboració i execució d’un pla estratègic de comunicació del projecte Decidim.Barcelona, la
comunitat Metadecidim i la Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per
als exercicis 2018-2019, i per un import de 30.651,72 euros.
156. (0775/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de
20 de novembre de 2018, que anul·la part de l’autorització de despesa del contracte relatiu
als serveis d’elaboració i execució d’un pla estratègic de comunicació del projecte
Decidim.Barcelona, la comunitat Metadecidim i la Direcció de Serveis de Recerca,
Desenvolupament i Innovació adjudicat a Soko Digital, SL. per als exercicis 2018-2019, i per
un import de 2.636,47 euros.
157. (20181070) Del gerent del districte de Ciutat Vella, de 20 de novembre de 2018, que
adjudica a Set-Prat Paper Distribucions, SA. el contracte relatiu al subministrament de paper
en raima fibra verge per al districte de Ciutat, Vella, per als exercicis 2018-2019, i per un
import de 229,05 euros.
158. (260/2018) Del gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 20 de novembre de 2018,
que adjudica a Canon España, SA. el contracte relatiu al subministrament de paper en raima
reciclat per al districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
5.385,11 euros.
159. (20183047) Del gerent del districte de Sant Martí, de 20 de novembre de 2018, que
anul·la la despesa del contracte relatiu a l’obra d’adequació per a nous usos de la nau del
carrer Tànger, 83 adjudicat a Voltes Connecta, SLU, per als exercicis 2018-2019, i per un
import de 42.666,14 euros.
160. (20183051) Del gerent del districte de Sant Martí, de 20 de novembre de 2018, que
anul·la la despesa del contracte relatiu a les obres per a la millora de l’accessibilitat dels
vianants als guals del districte de Sant Martí, per als exercicis 2018-2019, i per un import
d’1.344,46 euros.
161. (20181079) Del gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 21 de novembre de 2018, que
adjudica a PMC Grup 1985, SA., el contracte relatiu al subministrament de material d’oficina
estàndard per al districte de Sants-Montjuïc, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
6.528,56 euros.
162. (20181077) Del gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 21 de novembre de 2018, que
adjudica a Canon España, SA., el contracte relatiu al subministrament de paper raima reciclat
per al districte de Sants-Montjuïc, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 9.367,57
euros.
163. (1074/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 21 de novembre de 2018, que
adjudica a PMC Grup 1985, SA., el contracte relatiu al subministrament de material d’oficina
estàndard, per als exercicis 2018-2019, i per un import d’1.942,11 euros.
164. (1065/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 21 de novembre de 2018, que
adjudica a Set-Prat Paper Distribucions, SA., el contracte relatiu al subministrament de paper
46
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
25 de gener del 2019

CSV: cec2-1bf8-ae0e-8a7f

en raima fibra verge per al districte de Sant Andreu, per als exercicis 2018-2019, i per un
import de 671,89 euros.
165. (1076/2018) De la gerent del districte de Sant Andreu, de 21 de novembre de 2018, que
adjudica a Canon España, SA., el contracte relatiu al subministrament de paper en raima
reciclat per al districte de Sant Andreu, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
3.506,58 euros.
166. (20181072) Del gerent del districte de Ciutat Vella, de 22 de novembre de 2018, que
adjudica a Canon España, SA., el contracte relatiu al subministrament de paper en raima
reciclat per al districte de Ciutat Vella, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
10.269,27 euros.
167. (s/n) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 22 de
novembre de 2018, que adjudica a La Fàbrica SCCL el contracte relatiu al procés participatiu
“Dissenyem la zona verda de les cases barates”, per als exercicis 2018-2019, i per un import
de 14.256,83 euros.
168. (20189206) Del gerent del districte de Sants-Montjuïc, de 23 de novembre de 2018, que
adjudica a Raons Públiques, SCCL el contracte relatiu a la redacció del Pla d’equipaments de
la zona centre de Sants-Montjuïc, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 14.943,50
euros.
169. (184/2018) Del gerent del districte d’Horta-Guinardó, de 23 de novembre de 2018, que
adjudica a Canon España, SA. el contracte relatiu al subministrament de paper raima reciclat
per al districte d’Horta-Guinardó, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 5.385,11
euros.
170. (186/2018) Del gerent del districte d’Horta-Guinardó, de 23 de novembre de 2018, que
adjudica a PMC Grup 1985, SA., el contracte relatiu al subministrament de material d’oficina
estàndard per al districte d’Horta-Guinardó, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
2.021,14 euros.
171. (20182072) Del gerent del districte de Sant Martí, de 26 de novembre de 2018, que
inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al
mobiliari per a la biblioteca Xavier Benguerel, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
24.831,32 euros.
172. (201840006) Del gerent de Seguretat i Prevenció, de 26 de novembre de 2018, que
adjudica a Ediciones Reunidas, la prestació de serveis professionals per a l’edició dels
butlletins digitals Fahrenheit 451 i GUB adreçats als col·lectius de bombers i guàrdia urbana
de l’Ajuntament de Barcelona, per a l’exercici 2019 i per un import de 30.793,29 euros.
173. (20182001) Del gerent del districte de Sant Martí, de 26 de novembre de 2018, que
prorroga el contracte relatiu al manteniment de les aules informàtiques adjudicat a Interface
Safeaccess, SL. per a l’exercici 2019, i per un import de 23.407,69 euros.
174. (301/18) Del gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 26 de novembre de 2018,
que adjudica a Recerca i Desenvolupament Empresarial, el contracte relatiu als serveis
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postals demandats per l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats que integren el seu
sector públic dependent, lot 1: productes de seguiment d’informació, per als exercicis 20192020, i per un import de 13.050,00 euros.
175. (301/18) Del gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 26 de novembre de 2018,
que adjudica a Recerca i Desenvolupament Empresarial, el contracte relatiu als serveis
postals demandats per l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt d’entitats que integren el seu
sector públic dependent, lot 2: productes postals bàsics, per als exercicis 2019-2020, i per un
import d’1.450,00 euros.
176. (1217/18) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de
26 de novembre de 2018, que adjudica a PMC Grup 1985, SA., el contracte relatiu al
subministrament de consumibles d’informàtica estàndard per a l’àrea de Drets de Ciutadania,
Cultura, Participació i Transparència per als exercicis 2018-2019, i per un import de 3.886,60
euros.
177. (2018/207) Del gerent municipal, de 26 de novembre de 2018, que adjudica a Drauta
Ingeniería, SLU, el contracte relatiu al desenvolupament i programació Web, per als exercicis
2018-2019, i per un import de 34.969,00 euros.
178. (2018/207) Del gerent municipal, de 26 de novembre de 2018, que adjudica a 6Tems
Comunicació Interactiva, SL., el contracte relatiu a la definició imatge gràfica, per a l’exercici
2018, i per un import de 14.876,95 euros.
179. (20172195) Del gerent municipal, de 26 de novembre de 2018, que prorroga el
contracte relatiu al servei per a la dinamització del centre cívic de La Sedeta del districte de
Gràcia, adjudicat a Calaix de Cultura, SL, per a l’exercici 2019, i per un import de 32.568,20
euros.
180. (20171008) Del gerent municipal, de 26 de novembre de 2018, que prorroga el
contracte relatiu al servei d’impressió de material per a la difusió i divulgació d’activitats,
actes i altres manifestacions al districte de Gràcia, adjudicat a Artes Gráficas Auxiliares del
Libro, per a l’exercici 2019, i per un import de 50.000,00 euros.
181. (0750/17) Del gerent municipal, de 26 de novembre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu als serveis de procuradoria de l’Ajuntament
de Barcelona, adjudicat a Jesús Sanz López, per a l’exercici 2018, i per un import de
50.000,00 euros.
182. (20179201) Del gerent municipal, de 26 de novembre de 2018, que prorroga el
contracte relatiu al servei d’educadors cívics al districte de Sants-Montjuïc, adjudicat a
Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
296.426,26 euros.
183. (s/n) De la gerent de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, de 26 de
novembre de 2018, que adjudica a Irene Garcia López el contracte relatiu al procés
participatiu “Fem un nou espai jove a Sant Andreu”, per als exercicis 2018-2019, i per un
import de 13.590,12 euros.
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184. (20181004) Del gerent del districte de Sant Martí, de 26 de novembre de 2018, que
prorroga el contracte relatiu a l’organització, la programació i la dinamització auditori Sant
Martí, adjudicat a Transit Projectes, SL., per a l’exercici 2019, i per un import de 192.580,15
euros.
185. (573/18) De la gerent de Recursos, de 27 de novembre de 2018, que desisteix del
procediment d’adjudicació del contracte relatiu a la pre-producció, producció i post-producció
d’espots i d’altres peces audiovisuals per a les campanyes de comunicació de l’Ajuntament de
Barcelona, en haver-se detectat un defecte no esmenable en el plec de clàusules
administratives, per als exercicis 2018-2019, i per un import de 266.200,00 euros.
186. (0825/18) De la gerent de Recursos, de 27 de novembre de 2018, que adjudica a
Copredije, SA. el contracte relatiu a la coordinació de seguretat i salut i la coordinació
d’activitats empresarials dels contractes d’obres que es gestionin per la Gerència de Recursos
de l’Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2018-2020, i per un import de 98.306,21
euros.
187. (0825/18) De la gerent de Recursos, de 27 de novembre de 2018, que anul·la part de
l’autorització de la despesa del contracte relatiu a la coordinació de seguretat i salut i la
coordinació d’activitats empresarials dels contractes d’obres que es gestionin per la Gerència
de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a Copredije, SA., per als exercicis 20182020, i per un import de 28.540,51 euros.
188. (275/2018) Del gerent del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de 27 de novembre de 2018,
que adjudica a Iplan Gestión Integral, SL. el contracte relatiu al manteniment de la via
pública del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per als exercicis 2018-2019, i per un import de
18.133,80 euros.
b) Mesures de govern
c) Informes
1. Balanç de la Mesura de Govern: Sistema d’Informació i Atenció Ciutadana 2016-2018.
El Sr. Asens passa la paraula al director de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana, el Sr.
Antonio Romero.
El Sr. Romero explica que l’informe que es presenta recull el balanç de les actuacions
realitzades al llarg dels últims dos anys i mig per millorar els serveis d’atenció ciutadana.
Indica que les actuacions volien donar resposta bàsicament a dos aspectes, en aquell
moment. Recorda que en aquell moment el model d’atenció ciutadana estava marcat per un
fort tensionament i mostrava alguns símptomes d’esgotament perquè estava molt basat en
l’atenció presencial i les oficines rebien molta pressió. Conclou, doncs, que es requerien una
sèrie d’accions urgents, un pla de xoc, per millorar la situació especialment de les oficines i
per anar traspassant tràmits a tramitació no presencial, a altres canals. Afegeix que, al costat
d’això, calia revisar el model de relació de l’Ajuntament amb la ciutadania per posar accions
efectives en el fet d’avançar en un model més basat en la tramitació en canals no presencials.
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Diu que, del primer apartat del pla de xoc, de les mesures que hi ha es poden destacar la
gratuïtat del 010, que ha permès potenciar el telèfon del 010 com un telèfon de tràmits; que
s’han adaptat alguns quioscos d’autoservei que hi havia, que tenien un ús molt baix; que les
oficines es van reforçar amb personal, ja que es van incorporar 20 informadors més, i s’han
reforçat per a campanyes, en què s’ha fet una tasca de coordinació amb els diferents
departaments municipals per agrupar les campanyes i poder reforçar les oficines en aquells
moments; que es van renovar tots els equips informàtics, perquè hi havia moltes incidències,
i es van millorar alguns aspectes de gestió, amb la incorporació de la cita prèvia per evitar
temps d’espera i les cues generalitzades que hi havia en aquell moment.
D’altra banda, pel que fa a la revisió del model, explica que això s’està fent d’acord amb
l’impuls que està duent a terme l’Ajuntament per l’Administració electrònica. Indica que en
aquest cas s’han posat en marxa algunes actuacions com la construcció d’un nou portal de
tràmits per potenciar aquesta relació en línia amb l’Ajuntament i els sistemes d’informació
transversal, com ASIA o IRIS, que són els sistemes corporatius de l’atenció ciutadana.
Afegeix que també s’ha posat en marxa una taula de coordinació d’atenció ciutadana amb els
diferents departaments municipals.
En resum, com a resultat, apunta que, de les 29 mesures que hi havia, se n’han incorporat
dues de noves, perquè es considerava que havia de ser una actuació viva. Comenta que,
d’aquestes, 21 estan realitzades i finalitzades, especialment les que tenien a veure amb el pla
de xoc; 3 estan en revisió, perquè s’ha vist amb la realitat que s’havien de revisar tal com
estaven plantejades, i 7 estan en marxa, que són les que tenen a veure especialment amb els
grans programes en el portal de tràmit, és a dir, que estan contractades i en construcció i
s’acabaran al llarg del 2019.
Indica que en l’informe s’han posat algunes dades, però, com que hi ha moltes dades, diu que
si els grups tenen interès a conèixer alguna dada està a la seva disposició.
Apunta que l’objectiu era incrementar la tramitació per altres canals i que s’ha incrementat un
46% la tramitació a través del telèfon; un 52% a través d’Internet; que s’ha multiplicat per 5
l’ús dels quioscos, i que a les oficines, amb la cita prèvia, respecte del 2016-2017 s’ha reduït
en 4 minuts el temps mitjà d’espera per ser atès. Diu que aquest seria un resum dels
resultats.
El Sr. Blasi agraeix aquest retorn d’una mesura que es va presentar al juny de 2016. Creu
que era pertinent perquè el calendari en marcava l’execució el 2018. Recorda que en aquell
moment el seu Grup deia que potser arribaven una mica tard als plantejaments compartits,
tenint en compte que s’havia fet una feina prèvia en el mandat anterior, tal com es va posar
de manifest. Reconeix, però, que el govern va amb un termini molt bo, perquè no s’ha acabat
encara el 2018 i ja està fent el balanç.
Comenta que en el seu moment el govern va posar de manifest algunes qüestions relatives al
calendari, i diu que fins i tot a nivell de pressupost ha pogut tenir accés a aquesta. Entén que
és una mesura que té vida pròpia i que ha de tenir vida i continuïtat posterior fins i tot a
aquesta data, més enllà que alguns projectes ja estiguin en marxa i que no s’hagin finalitzat,
precisament per donar aquesta atenció als ciutadans. Destaca també la necessitat de la
relació amb la resta d’administracions. Indica que en el seu moment ja es posava en valor
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aquesta atenció més personalitzada i presencial, com l’OAC. Reconeix que l’únic aspecte on
podia tenir un punt d’alerta i de tensió ha estat sobretot amb algunes cues que han estat
continuades i sobretot aquesta OAC, que és la que manté la no necessitat de demanar hora o
cita prèvia.
Està a favor de la implantació dels quioscos en aquest sentit de continuïtat. Recorda que en el
seu moment el seu Grup ja va aplaudir el fet de la gratuïtat del 010, tot i que preguntava
quin era el cost que havia tingut. Assenyala que el web és probablement on el govern té
aquest recorregut que és una mica més lent.
Vol posar de manifest la necessitat de formació, que també es va posar en el debat en el seu
dia. Aclareix que es refereix a formació per al ciutadà, com en el cas de la gent gran, que és
qui té un problema d’accés a la digitalització més important. No sap si està previst algun tipus
de formació en casals de gent gran, per exemple, però pensa que es podria posar damunt de
la taula. Afegeix que també es posava de manifest la formació del personal que ha de donar
l’atenció, tant telefònica com de manteniment de la pàgina web o de l’atenció presencial a
través de les OAC. Vol saber, doncs, en quina línia de treball s’ha actuat en aquest sentit.
Finalment, manifesta la necessitat que hi hagi una continuïtat i d’aplicar la normativa, i torna
a agrair la presentació de l’informe.
El Sr. Alonso valora positivament aquest informe. Pensa que cal tenir un sistema d’informació
i atenció ciutadana que doni un servei de qualitat als barcelonins. Constata que ja fa temps
que es parla d’un canvi de mentalitat de la manera de relacionar-se entre les administracions
i els ciutadans i que cal deixar enrere el model de burocràcia que representava complicar la
vida als ciutadans i substituir-lo per un altre model, que és justament el contrari, que és
donar serveis als ciutadans per fer-los les coses més fàcils.
Entén que es va en aquesta línia i que aquest és un objectiu absolutament transversal, que
no depèn del partit polític que governi, sinó que és un objectiu transversal de l’Administració.
Vol aprofitar per fer un reconeixement als treballadors que tracten cada dia amb els veïns,
que els escolten, a vegades amb situacions complexes, ja que no sempre és ben reconeguda
la seva tasca. Per tant, pensa que és un bon moment per reconèixer aquesta feina que fan.
Destaca que el següent repte és l’Administració electrònica, amb la qual s’ha d’aconseguir ser
més eficients, però que també té dificultats, perquè cal ser eficient mantenint els objectius
d’oferir un servei de qualitat i de no perdre el tracte humà i personalitzat. Considera que
l’Administració electrònica no és un fi en si mateixa, sinó que ha de servir a la finalitat de
donar servei als ciutadans. Insisteix que és el pròxim repte que l’Ajuntament ja ha entomat, i
diu que els grups també hi estan treballant amb l’Ajuntament.
Sense entrar en més detalls tècnics de l’informe, manifesta que el valora positivament,
perquè va en aquesta línia de millorar el servei que es dona als ciutadans.
La Sra. Capdevila, en primer lloc, agraeix l’informe. Comparteix les millores que s’han
realitzat al llarg d’aquests dos anys. Constata que és palpable i evident que les cues a la plaça
Sant Miquel han disminuït i que la cita prèvia resol moltes cues, però diu que això no vol dir
que s’hagin agilitzat alguns tràmits.
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És conscient que el sistema d’informació i atenció ciutadana a Barcelona és complex, i diu que
està dotat d’una pluralitat de canals i mitjans bastant complicada a vegades, més quan
aquesta informació i atenció ciutadana és diferent segons el districte de la ciutat on visquis i
també depèn de si ets una ciutadana o una entitat.
En aquesta línia, recorda que Esquerra Republicana de Catalunya ja va demanar a l’abril del
2016 en aquesta mateixa Comissió la creació d’una oficina de subvencions als districtes,
puntualment, quan toca, per donar una atenció més acurada i personalitzada a les entitats.
Creu que aquest tipus de mesures puntuals són beneficioses tant per a l’administrat com per
a l’Administració. Indica que moltes entitats encara es queixen que tenen dificultats a l’hora
d’emplenar tota la paperassa per demanar subvencions.
Manifesta que en aquesta mateixa línia el seu Grup ha insistit en la necessitat de crear
oficines de matriculació en període de preinscripció escolar als districtes, ja que al final la
proximitat i l’atenció personalitzada són un factor molt ben valorat pels usuaris en el seu
tracte diari amb l’Administració pública.
Valora molt positivament la gratuïtat del servei del 010 i l’aposta de l’Administració municipal
per potenciar i incrementar els mitjans d’atenció no presencials, ja que pensa que amb nous
temps hi ha d’haver nous conceptes i noves formes de treballar per aconseguir la modernitat.
Destaca que l’Administració electrònica és la raó de ser d’una administració moderna i el pas
previ a una administració intel·ligent. Pensa que és fonamental per al funcionament de la
ciutat que l’Ajuntament proporcioni serveis electrònics complets, de qualitat i fàcils de fer
servir i que presenti noves formes de col·laboració i relació utilitzant les tecnologies.
Indica, però, que la ciutadania necessita sobretot informació i ha de saber quines eines té al
seu abast i què pot fer servir, ja que la informació ens fa responsables i ens atorga eines com
a membres de la societat actual amb llibertat i consciència. Creu, doncs, que cal elaborar uns
protocols i catàlegs clars de serveis i posar-los a disposició de la ciutadania, fer-los
accessibles pels diferents canals de què disposa l’Administració i posar-los a l’abast dels
veïns.
Finalment, demana més formació adreçada a les persones responsables de l’atenció directa a
la ciutadania en qualsevol tipus de diversitat. Diu que li han arribat queixes de persones que
pateixen alguna discapacitat auditiva o bé visual, que li han dit que sovint la plantilla
d’atenció a la ciutadania no sap ni com acompanyar una persona invident, per exemple.
La Sra. Andrés, en primer lloc, agraeix el balanç de la mesura que ha presentat el govern. En
termes generals, creu que l’avenç d’aquest gran projecte que s’haurà d’anar implementant de
manera gradual és molt bo, tot i que en el nou portal de tràmits queda molta feina per fer.
Torna a agrair la informació que se’ls ha donat dels terminis, els costos, i destaca que en la
transparència s’ha fet un salt qualitatiu important.
Remarca la feina que ha fet la Direcció d’Atenció Ciutadana i diu que mereix reconeixement,
tant en la millora dels indicadors de tràmits que el ciutadà fa directament des d’Internet com
l’accessibilitat en la tramitació telefònica i les millores que s’han introduït al 010.
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Anuncia que, a continuació, vol plantejar algunes qüestions, com ara quin ha estat l’impacte,
en el cas de l’empadronament, de la implantació de la cita prèvia i si el govern té dades
d’alguns processos que encara continuen generant cues a les OAC, ja que de tant en tant
encara veu cues i vol saber de quins processos en concret són.
Pel que fa a l’IRIS, destaca que és un molt bon sistema d’atenció a la ciutadania, però vol
saber el nivell d’incidències i reclamacions que es generen.
Finalment, reconeix que la publicació a l’Open Data de les entrades d’incidències és una molt
bona dada, però troba a faltar les resolucions d’aquestes incidències, és a dir, si aquestes
incidències s’han resolt.
El Sr. Mulleras, en primer lloc, agraeix a la Sra. Marta Clari la presentació de la mesura de
govern, que d’alguna manera també posa en valor l’actualització del sistema d’informació i
atenció ciutadana a l’Ajuntament.
Indica que és una mesura de govern de què comparteix intencionalitat d’objectius i
coincidència en l’impuls dels sistemes d’informació ciutadana que s’estan donant ja en altres
administracions i també en la mateixa Unió Europea.
Creu que cal tenir l’ambició d’introduir noves millores per agilitzar els processos i treballar
amb la nova Ordenança reguladora de l’Administració electrònica. Diu que en aquesta mesura
potser demanaria una mica més de detall del que és la destinació dels diners, dels 27,3
milions d’euros, especialment al capítol II.
Així mateix, agraeix als funcionaris i al personal contractat l’esforç que tot aquest procés
comporta.
A més, opina que tot això ha de servir per donar un millor servei al ciutadà, i considera que
no serveix de res tenir una administració molt moderna i digitalitzada si els barcelonins no ho
estan. Per tant, de forma paral·lela a aquest procés de millora del sistema d’informació
d’atenció ciutadana, pensa que cal lluitar per acabar amb la bretxa digital que hi ha encara a
Barcelona, no tan sols generacional, sinó també territorial. Especifica que no tan sols hi ha
gent a qui per una qüestió d’edat li costa més fer els tràmits de manera electrònica, sinó que
hi ha alguns barris de Barcelona en què la cultura digital no està tan implantada com en
altres barris, de manera que costa més que aquestes persones puguin fer aquests tràmits.
Considera, doncs, que des de l’Ajuntament també cal treballar per lluitar per digitalitzar els
barcelonins i que tothom se senti còmode a l’hora de fer un tràmit a través de l’Administració
municipal.
Finalment, vol que tot això serveixi per millorar els serveis que es donen des de l’Ajuntament
als barcelonins.
El Sr. Puigcorbé agraeix la presentació de la mesura en el seu moment, de l’actual balanç i de
les reunions que han tingut amb els regidors, que lògicament van en sintonia amb aquest
esperit de participació.
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Vol destacar la incorporació de les millores del 010, entenent que, a més a més, s’ha de fer
una feina de continuïtat sostinguda en el temps, especialment pel que fa a la reducció de la
bretxa digital.
El Sr. Romero, pel que fa al tema de formació, comenta que pot facilitar als grups totes les
hores de formació que han fet perquè el sistema de qualitat és un dels eixos que té
l’Ajuntament. Explica que s’ha fet més formació perquè una part del personal que s’ha
incorporat era una plantilla volant, que no està assignada a cap OAC, que permet substituir
les persones perquè puguin fer formació, que era un dels problemes que hi havia. Diu que
així es poden dedicar més hores a la formació, però reitera que passarà als regidors les hores
de formació.
En relació amb la bretxa digital, indica que està previst que en el futur les OAC deixin de fer
tots els tràmits que siguin molt senzills i facin menys actuacions i més llargues.
Quant a l’impacte de la cita en l’empadronament, manifesta que l’empadronament cada
vegada és més complex, ja que les realitats familiars i d’habitatge de la ciutat cada vegada
són més complicades i hi ha molts moviments padronals. Conclou, doncs, que són tràmits
més llargs, perquè a vegades requereixen un acompanyament.
Comenta que, dintre d’això, s’ha posat la informació en 8 idiomes diferents, que era una de
les qüestions importants, ja que hi havia col·lectius que necessitaven informació més
acurada.
La Sra. Clari, respecte al que plantejava la Sra. Andrés de les campanyes concretes i el
col·lapse puntual, explica que s’està treballant, per al pròxim curs, que ja s’ha posat en
marxa en el conjunt d’àrees de l’Ajuntament, per concentrar les campanyes en dos períodes:
a la primavera i a la tardor. Comenta que el reforç que hi ha per a aquestes campanyes es
faria en horari de tarda, de manera que es puguin obrir les OAC més hores i es pugui donar
aquest servei concentrant-lo en aquest horari. Diu que això serà una prova pilot el 2019 i que
si funciona es mantindrà.
Finalment, sobre el tema que plantejava la Sra. Capdevila del suport a les entitats en la
petició de subvencions, que comparteix profundament, vol apuntar dues mesures. D’una
banda, informa que, en el cas de Torre Jussana, s’ha posat en marxa la gestió cívica al 100%
i, per tant, s’ha canviat el tipus de contracte i la relació amb el CAB, amb el Consell
d’Associacions de Barcelona, de manera que ells tenen una part important de temps dedicat a
això. De l’altra, explica que es va fer una formació pilot el curs passat a Nou Barris per a
entitats per tal que entenguin i aprenguin com poder fer tot el treball digital, cosa que
s’estendrà a la resta de districtes. Diu que això ha significat que el 2018 gairebé el 50% de
les subvencions s’han entrat de forma electrònica.
Es dona per tractat.
2. Implementació i resultats de l’acord del Consell Plenari de maig de 2018 relatiu a la
implantació d’una campanya extraordinària d’estiu per a Ciutat Vella per a abordar la
problemàtica de venda de drogues, convivència i seguretat al Districte.
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La Sra. Pin comenta que l’informe és un compromís de presentar això al cap de 6 mesos del
pla de xoc. Diu que cal tenir present que són mesures que feia molt de temps que
s’implantaven. Indica que, davant la problemàtica de la venda de drogues al barri del Raval,
el govern ha volgut tenir una visió transversal i intervenir en l’àmbit de la seguretat, però diu
que en l’àmbit de la salut tenen present que les persones consumidores són les més
vulnerables en aquest problema en l’àmbit de l’espai públic i de l’habitatge.
Com que han anat parlant en diferents ocasions d’aquesta problemàtica, vol donar diverses
xifres i diu que després ja entraran més en detall. Creu que la novetat respecte als 931
habitatges que estan en seguiment és que n’hi ha 90 que tenen ordres de conservació
dictaminades per tal que les propietats es facin càrrec de la conservació. Indica que l’altra
xifra són els 23 educadors i l’ampliació de l’horari de la sala Baluard. Finalment, apunta la
xifra dels 147 pisos intervinguts, en què entrarà el comissionat de Seguretat. Indica que tota
la feina que s’ha anat fent els grups la poden trobar penjada al web del Districte de Ciutat
Vella, en què també hi ha aquesta Comissió de Seguiment.
Apunta que el pla de xoc també comporta mesures en relació amb l’espai públic a tot el
districte i la intervenció al Parc de la Ciutadella, que creu que se’n pot fer un balanç positiu.
El Sr. Recasens constata que els grups ja disposen de l’informe, per la qual cosa no insistirà
en la detecció del problema, el diagnòstic i el creixement que hi ha hagut a mitjans del 2017
fins al 2018. En tot cas, indica que hi ha hagut tres etapes ben clares en la lluita contra
aquest fenomen: una a mitjans del 2017, és a dir, des del començament pràcticament, que ja
es va instituir un pla; al maig del 2018, que hi va haver l’acord municipal amb ERC i PDeCAT
per treballar un pla de xoc, i al novembre del 2018, en què els acords amb els Mossos
d’Esquadra van permetre un desenvolupament més potent en aquesta situació.
Diu que la preocupació del govern, a part de treballar en aquests barris i en el Districte de
Ciutat Vella, és justament que el fenomen, després de la intervenció, no s’escampi. Informa
que, tal com han pogut veure els regidors els darrers dies, s’han fet intervencions imminents
tant a la zona Besòs com a Sants, per no deixar que el fenomen es dispersi.
Explica que s’han destinat més de 56 agents a aquest projecte i més de 13.600 hores només
pel tema de drogues i pisos on es produeix tràfic de drogues i consum. Afegeix que s’han
tancat 147 pisos entre el 2017 i el 2018, dels quals l’operació Bacar en va tancar 31 i al Raval
se n’han tancat 53. Aclareix que això va ser en el període de gener a novembre. Destaca que
es tracta d’unes xifres molt elevades, amb 401 detinguts investigats i 63 cannàbiques
tancades en el mandat, concretament 22 el 2018. Pel que fa al tema de salut pública,
comenta que 32 persones ja han ingressat a la presó.
Conclou, doncs, que s’està pressionant amb aquest tema. S’ofereix a donar als grups totes les
dades que necessitin i parlar-ne amb més temps quan els regidors vulguin.
El Sr. Martí agraeix a la regidora Gala Pin i al comissionat Recasens aquesta informació
succinta que han donat en relació amb el balanç d’aquest pla de xoc a Ciutat Vella.
Diu que ho agraeix perquè el seu Grup se sent corresponsable precisament d’aquesta reacció,
tot i que ja ha denunciat que ha estat una reacció tardana. Destaca que s’han perdut molts
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mesos, pràcticament tres anys, de manera que el punt de partida a partir del qual es fa
l’enfocament dels recursos i de les estratègies hauria estat un altre si tot això ho hagués fet
el govern com a màxim responsable de les polítiques públiques de seguretat i de prevenció i
d’atenció i provisió de serveis socials i d’atenció social a la gent necessitada. Considera que si
el govern hagués fet això ara no estarien parlant d’aquest tema.
En tot cas, insisteix que el Grup Municipal Demòcrata se sent corresponsable d’aquest pla, ja
que el seu Grup va impulsar mesures que el govern actual va atendre juntament amb ERC i
altres grups, també socials.
Per tant, creu que el que s’està fent val la pena posar-ho en valor, i especialment el que està
passant els últims dies. Constata que els darrers dies i setmanes hi ha hagut unes operacions
molt importants, liderades pels Mossos d’Esquadra i el Departament d’Interior, amb la
col·laboració de l’Ajuntament i de la Guàrdia Urbana. En aquest sentit, manifesta que
aquestes accions són les que el seu Grup hauria volgut que es produïssin, amb el lideratge
municipal i de l’alcaldessa, des del primer dia d’aquest mandat municipal. Indica que
l’alcaldessa és la màxima responsable de prevenció i seguretat, i per això torna a reivindicar i
demanar que, abans que acabi el mandat, l’alcaldessa vagi a aquesta Comissió a fer un
balanç, ni que sigui a final de mandat, de les actuacions que s’estan portant a terme en
aquest pla de xoc o en la resta de polítiques públiques de prevenció i seguretat de
l’Ajuntament de Barcelona. Constata que estan parlant de Ciutat Vella, però diu que hi ha
molts altres problemes a la ciutat.
Destaca que en la diagnosi que es fa en el document es centrifuguen responsabilitats
excessivament, perquè es parla de la pressió immobiliària, de les pràctiques especulatives, de
la pressió turística, de les dinàmiques supranacionals, del dèficit d’agents dels Mossos
d’Esquadra, etc., cosa que ja sap.
Diu que la reacció municipal, que creu que està correctament orientada a última hora, és
insuficient, perquè els resultats són pobres, ja que es manté un 20% d’increment de delictes
en els últims temps. Reconeix que s’han tancat 22 locals cannàbics irregulars el 2018, però
considera que això ve de molt enrere i que la ciutat està en una situació crítica. Insisteix que
s’ha perdut molt de temps.
Per tant, pensa que cal actuar en molts altres fronts, com el top manta, és a dir, la venda
ambulant irregular, ja que no se’n parla prou en aquest document. Considera que hi ha falta
de lideratge i que el lideratge que s’ha compartit amb el Departament d’Interior s’ha trobat a
faltar des del primer minut d’aquest mandat municipal.
Finalment, torna a demanar formalment la presència de l’alcaldessa abans que acabi el
mandat en aquesta Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.
La Sra. Barceló agraeix la presentació de l’informe tant de la Sra. Pin com del comissionat de
Seguretat.
Considera, però, que quan es parla del diagnòstic es deixen una part important: per què s’ha
arribat a la situació actual. Opina que, entre altres coses, és per l’incompliment, des de l’inici
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de la legislatura, de l’Ordenança de civisme. Recorda que el govern actual ha estat capaç de
presentar una ordenança nova pel fet de no tenir el suport dels grups de l’oposició. Indica que
en aquesta ordenança es posava molt més èmfasi en els drets més que no pas en els deures.
Diu que si a això s’afegeix que durant els tres primers anys de mandat hi ha hagut una
contínua desautorització del govern municipal i de l’alcaldessa davant de la Guàrdia Urbana
s’arriba al diagnòstic actual: l’augment d’incivisme i d’inseguretat i la permissivitat per als
que se salten la llei a Ciutat Vella.
Destaca que ara el govern intenta fer tot el que no ha fet durant tres anys. Reconeix que ara
s’estan fent coses, cosa que celebra, però dona al govern la benvinguda a la realitat. Pensa
que és una llàstima que això no s’hagués fet abans, perquè un govern no solament ha
d’actuar quan passa una cosa, sinó que també ha de fer un exercici de prevenció.
Constata que el govern no fa cap autocrítica quan es parla de l’índex de criminalitat. Troba
curiosa la complicitat i la permissivitat que ha tingut el govern amb l’okupació il·legal, que ha
provocat els narcopisos, que no únicament són a Ciutat Vella, sinó que també són a Sant
Martí, a l’Eixample i al Districte de Sants-Montjuïc. Reitera que hi ha hagut una permissivitat
inicial.
Pel que fa a l’horari del CAS Baluard, recorda que Ciutadans ha demanat que es mantingui
obert les 24 hores. Diu que ja sap que hi ha hores puntuals de consum, però creu que és
important per un motiu. Considera que el que és recomanable és que no hi hagi consum, però
pensa que si hi ha aquest consum s’ha de fer en bones condicions per evitar un risc.
Així mateix, també està preocupada pel Centre de Reducció de Danys del carrer Robadors.
Recorda que el seu Grup ha comentat en reiterades ocasions que és un centre que no disposa
de la intimitat i la privacitat necessàries per a les persones que tenen un problema amb el
consum de substàncies, de manera que creu que ha d’estar en un altre emplaçament.
Destaca l’autocomplaença del govern per dir que han desenvolupat una tasca proactiva i
culpar els propietaris de les okupacions il·legals. Demana que el govern deixi una mica
aquesta autocomplaença.
Finalment, comenta que en aquest informe també es presenta l’app de civisme. Diu que l’app
de civisme pot estar molt bé, però que si només recull la queixa i no dona la solució serveix
per a molt poc. Per tant, li agradaria que aquesta app de civisme també anés acompanyada
no únicament de rebre una queixa, sinó també de donar la solució.
El Sr. Coronas dona la benvinguda a l’informe, per fi, ja que l’han demanat en moltes
sessions. Per tant, agraeix la presentació de les dades de tot el que s’ha estat fent respecte a
aquest pla de xoc. Constata que en tres minuts difícilment podrà aprofundir en el debat sobre
aquest informe. Per tant, recull el guant del comissionat per poder parlar més a bastament en
un altre espai en què puguin compartir tots els dubtes o les aportacions que des del seu Grup
creguin que poden fer.
Reconeix que l’informe presenta dades i actuacions, però diu que troba a faltar la part de
valoració. Creu que la valoració del que s’ha fet és molt important, ja que, més enllà del que
s’ha fet, li agradaria saber per què s’ha fet, per aconseguir què i per poder fer què, és a dir,
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vol poder valorar si el que s’ha fet és el que tocava fer en el moment que tocava fer-ho i
sobretot quins són els objectius a assolir i si amb el pla de xoc s’estan assolint o no.
Així mateix, dona la benvinguda a les actuacions, per fi. Comenta que segurament aquest
informe es presenta en un moment en què realment s’estan fent moltes actuacions, ja que el
dia abans hi va haver un operatiu amb 39 detencions. Tanmateix, té molt clar que si s’hagués
actuat quan tocava o si s’hagués treballat en prevenció quan tocava no haurien arribat a
aquest punt i probablement aquestes actuacions no haurien estat necessàries amb aquest
nivell d’envergadura.
També creu que és important deixar clar que les actuacions no es poden basar en operatius
concrets a partir d’hores extres de la Guàrdia Urbana, perquè en el moment en què s’abaixi la
guàrdia els narcopisos tornaran a surar, els coffee shops il·legals tornaran a surar i l’activitat
delictiva a la ciutat tornarà a créixer. Diu que, en termes futbolístics, es podrien aplicar allò
que la millor defensa és un bon atac i que si no deixen que els problemes creixin segurament
els problemes no existiran amb el volum, l’envergadura i el nivell que han arribat a assolir
molt especialment al Districte de Ciutat Vella, tot i que quan s’actua a Ciutat Vella els
fenòmens delictius es traslladen a altres llocs de la ciutat, com ha passat sempre
històricament. Insisteix que és molt important no abaixar la guàrdia.
Per tant, li agradaria que no es conformessin amb les dades positives que es presenten en
l’informe. Celebra que, per fi, tres anys i mig després, realment hi ha hagut actuacions,
resultats i un nivell de coordinació que tots esperaven. Pensa que a partir d’ara cal continuar
prenent-s’ho molt seriosament, perquè en el moment en què s’afluixi o es tregui el peu de
l’accelerador tot això haurà servit de poc.
La Sra. Andrés agraeix la presentació d’aquest balanç, encara que la seva intervenció serà en
to de crítica.
En primer lloc, pregunta per què aquest balanç i per què aquest pla, i respon que perquè hi
havia una situació que se’ls havia escapat de les mans per una falta d’estratègia política
respecte de Ciutat Vella i els diferents barris d’aquest districte i també per una manca de tenir
un projecte consolidat per a aquest territori complex. Constata que el balanç només parla de
les accions concretes que s’han fet, però li falta la valoració per part del govern de quin és el
resultat d’aquestes accions i saber si efectivament aquestes accions contribueixen a la millora
del nivell de benestar i la vida quotidiana al barri per als veïns i veïnes, comerciants,
restauradors, transeünts, visitants, etc. Vol saber, doncs, en quin nivell aporta tranquil·litat a
la convivència i millora.
Diu que ha fet un repàs d’algunes de les actuacions i en farà preguntes concretes. Constata
que es parla de la recollida de xeringues i diu que no s’ha de treure mèrit a aquest fet, però
sap que hi ha molts pisos okupats per gent que trapichea, que és on la gent es punxa. Indica
que aquesta realitat continua existint i no sap com ha impactat en aquest sentit el pla de xoc.
Comenta que els veïns i comerciants consideren que aquest pla d’acció de neteja ha fet una
acció contundent, però diu que es pregunten què passarà a partir d’ara, amb quina intensitat
continuarà o si tornarà a haver-hi aquesta deixadesa, que novament requerirà un pla de xoc
ràpid, urgent i car.
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Pel que fa als pisos desokupats gràcies a les actuacions dels Mossos d’Esquadra, vol saber
què se’n farà, d’aquests pisos, quines previsions hi ha, si seran de cessió, de lloguer social, de
reparació, etc., perquè sap que alguns ja s’han tornat a okupar perquè no s’ha treballat de
manera coordinada ni urgent.
En relació amb la intervenció a l’espai públic per temes de convivència, pregunta quines
accions s’han fet en els apartaments turístics, atès que no consten al pla.
Així mateix, vol saber per què no es detallen més les accions realitzades i vinculades a
activitats inadequades. Pregunta quines són aquestes activitats inadequades, si una és la
venda il·legal.
També vol saber què se n’ha fet, de les persones que ofereixen estupefaents a la via pública,
si s’ha fet una acció o no. Pregunta si han d’esperar més baralles i ganivetades. Demana com
es fa la prevenció d’aquestes situacions. Està a favor de la coordinació, però pensa que el que
cal és sobretot corresponsabilitat per treballar.
El Sr. Villagrasa vol felicitar, en primer lloc, els cossos i forces de seguretat per les actuacions
que està realitzant, i en concret la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i fins i tot la Policia
Nacional. Tanmateix, diu que, dintre que les dades fredament poden ser espectaculars, és
veritat que són espectaculars perquè s’ha actuat tard i s’ha hagut d’actuar, doncs, de manera
contundent perquè el govern no ha actuat ni ha fet el que havia de fer durant aquests anys.
Considera que al govern se li han escapat de la mà els problemes de seguretat, de
convivència i d’incivisme. Diu que això queda reflectit en les dades de seguretat, en el fet de
tenir la ciutat més insegura d’Espanya o en l’Enquesta de victimització.
Destaca que hi ha una cosa que demostra que el govern ha actuat tard. Comenta que en el
mateix informe hi ha un detall en què es diu que per primera vegada en els últims mesos
s’han començat a inspeccionar els habitatges de tutoria municipal per veure si s’hi realitza
alguna activitat il·legal. Diu que això demostra la falta d’actuació d’aquest govern municipal
per intentar solucionar els problemes de seguretat.
Considera que en la diagnosi el govern ha deixat un problema important, que al final fa que
augmentin els problemes de seguretat i de convivència. Constata que pel govern la culpa és
de tothom, fins i tot de l’especulació, menys de l’Ajuntament. Opina que el fet d’iniciar un
mandat amb una alcaldessa que no creu en la policia no ajuda gens a solucionar els
problemes de seguretat. Afegeix que els complexos a l’hora d’actuar o el fals bonisme de cara
a alguns problemes no ajuden a resoldre els problemes de seguretat.
Especifica que quan parla de fals bonisme es refereix a l’inici del mandat, en què es va
proposar una taula de mediació amb els proxenetes del carrer Robadors. Pensa que això no
es pot tolerar. Diu que això al final produeix l’efecte crida de les persones que volen seguir
saltant-se les lleis i que volen delinquir.
Destaca que en l’informe es banalitzen alguns fets, cosa que no està bé. Posa com a exemple
que es parla dels clubs cannàbics i es diu que poden donar una certa sensació d’inseguretat.
Considera que no donen una certa sensació d’inseguretat perquè la inseguretat és real.
Comenta que en aquests clubs algunes persones trafiquen amb drogues i amenacen els veïns.
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Indica que al carrer Rauric amb el carrer de la Lleona si hi passen ara trobaran dues persones
que estan oferint anar a un club cannàbic i que si un els posa mala cara segurament
l’amenaçaran. Constata que això és el que està passant a la Rambla i a Ciutat Vella.
Demana al govern que no s’abaixi la guàrdia, que es continuï treballant, que l’alcaldessa no
tingui complexos a l’hora de donar suport a la Guàrdia Urbana, als Mossos d’Esquadra, a la
Policia Nacional i que es tingui en compte el que està passant a Ciutat Vella, ja que fa anys
que no la recordaven com està en l’actualitat. Diu que per moltes actuacions que s’estiguin
duent a terme continua estant malament i segueix havent-hi un problema amb el conseller
d’Interior, que està més preocupat per fer purgues entre els Mossos d’Esquadra que pels
problemes que hi ha a la ciutat de Barcelona, perquè fins ara no l’ha vist obrir la boca per
parlar dels problemes de seguretat de Barcelona.
El Sr. Ardanuy agraeix l’informe presentat pel comissionat i diu que li recull el guant, atès que
cinc minuts abans ja li ha demanat hora per poder-se veure al més aviat possible, la mateixa
setmana si pot ser, per discutir alguns aspectes. Diu que espera tenir més èxit que amb
l’alcaldessa de Barcelona, a qui fa un mes que li ha demanat hora i encara és hora que pugui
parlar-hi. Constata que és un representant públic, igual que ella, i que haurien de poder
treballar amb la mateixa sintonia.
Pel que fa al pla de xoc, des del seu punt de vista, pensa que ha d’atacar una situació
d’excepcionalitat i que ha de tenir una durada determinada i uns pressupostos determinats.
Constata que la situació de Ciutat Vella no és excepcional, sinó que s’ha cronificat en el
temps.
Considera, doncs, que calen mesures de caràcter permanent. Diu que per arribar a aquest
tipus de conclusió s’ha d’arribar a acords polítics i aprovar pressupostos i modificacions
pressupostàries per mantenir aquesta acció en el temps. Per tant, demana al govern que es
posi les piles i que es tanquin aquest tipus d’accions de manera ferma i continuada, ja que, si
no, fracassaran i tractaran aquesta situació com si fos excepcional.
Pensa que, a més de coordinació política, també hi ha d’haver coordinació amb els veïns, amb
els serveis municipals i amb els diversos cossos policials.
El Sr. Puigcorbé agraeix la presentació de l’informe i celebra, encara que sigui amb la boca
petita, les dades positives de millora que se’n desprenen.
D’una banda, vol saber en quin estat es troba la cooperació en l’àmbit judicial i, de l’altra,
pensa que, atesa la densitat de població de Ciutat Vella i la pressió de visitants, aquest
binomi de visitants i residents hauria de fer que de manera permanent el pressupost de
neteja, seguretat, inversió, mobiliari, etc., fos molt més gran que la resta de la ciutat, una
mica en la línia que deia el Sr. Ardanuy. Remarca que permanentment Ciutat Vella té un
binomi visitants-residents que és molt més alt que la resta de la ciutat. Per tant, considera
que ha de tenir uns recursos molt superiors.
La Sra. Pin vol respondre a moltes qüestions, però diu que no tindrà temps.
Pel que fa a la valoració que reclamava el regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya,
manifesta que el govern creu que la situació ha millorat de manera considerable i que això en
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realitat vol dir que no poden abaixar la guàrdia ni ser autocomplaents. Afegeix que, a més,
això els referma en la necessitat de tenir una mirada integral, perquè aquí només s’ha parlat
de qüestions de seguretat, sobre la problemàtica de la venda de drogues.
Creu que, després de tres anys d’alarmismes i de denunciar un problema, els grups han de
decidir si volen ser part de la solució. Considera que per ser part de la solució s’ha de ser part
de la definició del problema. En aquest sentit, diu que si els grups no estan d’acord amb la
diagnosi que es fa en poden proposar una altra. Indica que el govern, amb tota la humilitat,
pot replantejar el que ha fet fins ara, però pensa que han de ser responsables com a
servidors públics i mirar de quina manera fan que la gent visqui amb dignitat. En tot cas,
posa de manifest que tots són molt conscients que això requereix una bona coordinació entre
diferents administracions per atacar problemes complexos.
Finalment, vol tractar tres qüestions molt ràpides.
S’adreça a la Sra. Barceló per comentar-li que hi ha molta gent que considera que Ciutadans
són extrema dreta. Diu que ella no sap què són, però sí que sap que el que fa més por de
Ciutadans és el desconeixement que tenen d’aquesta ciutat, perquè dir que l’incivisme
provoca el tràfic de drogues li sembla que és una mala diagnosi per atacar un problema molt
greu.
En segon lloc, rectifica el Sr. Villagrasa i li diu que no és que per primera vegada en tres anys
l’Ajuntament hagi fet una inspecció a tots els habitatges municipals, sinó que per primera
vegada des que l’Ajuntament té parc públic d’habitatge s’ha fet aquesta inspecció.
Recuperant aquesta idea que cal tenir una visió integral, demana, aprofitant que estan
parlant de problemàtiques al Raval, que els grups contribueixin a la lluita contra les
desigualtats i que acompanyin el govern en el fet d’aconseguir un nou espai per al CAP de
Raval Nord, que té molt a veure amb les condicions de vida també dels veïns i veïnes del
Raval.
El Sr. Recasens reitera que es posa a la disposició dels grups per parlar de tots aquests temes
quan ells vulguin.
La Sra. Barceló li diu a la Sra. Pin que posi les etiquetes que vulgui, però insisteix que el
diagnòstic de Ciutat Vella durant tres anys amb el govern actual és que ha augmentat
l’incivisme, la inseguretat i la permissivitat amb les persones que se salten la llei.
Finalment, diu que els diagnòstics no es fan a posteriori, sinó a priori.
El Sr. Coronas considera que la Sra. Pin l’ha mal interpretat, perquè quan deia que la millor
defensa és un bon atac no es referia al que acaba de fer la regidora.
En tot cas, destaca que la predisposició d’Esquerra Republicana de Catalunya l’han reiterat
comissió rere comissió i plenari rere plenari i afirma que segueix la mà estesa per col·laborar
en aquests temes.
Es dona per tractat.
d) Compareixences Govern municipal
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III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
3. (20180268) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Joaquim Maria Puyal i Ortiga en
reconeixement de les tasques realitzades, durant més de 40 anys, com a pioner de les
retransmissions de futbol en català; pel seu paper de referència cultural; per la seva capacitat
de treball en equip i de mestre de periodistes; i per la seva contribució a la promoció de
l’esport en general en promoure l’ètica de l’esport des de les seves narracions esportives.
(Tractat conjuntament amb els punts 4, 5, 6 i 7.)
El Sr. Asens explica que la primera proposta de reconeixement és per al senyor Joaquim
Maria Puyal pel seu paper pioner en la retransmissió de futbol en català, pel seu valor de
referent cultural i de renovació del llenguatge associat al fet esportiu, per la seva capacitat de
treballar en equip i per ser mestre de periodistes. Indica que per totes aquestes raons se’l
proposa per a la concessió de la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu.
Manifesta que la segona medalla proposada és per a Assumpció Malagarriga, per haver estat
una de les principals impulsores de la renovació dels programes educatius musicals de
Barcelona i de Catalunya, erigint-se en una professional valorada arreu del món i creant un
llegat de valor incalculable.
Apunta que el tercer proposat és Jorge Herralde, que s’ha guanyat, gràcies als seus gairebé
50 anys al capdavant de l’editorial Anagrama, el reconeixement unànime del sector del llibre
català i hispanoamericà. Diu que per això i per altres motius se’l proposa perquè se li atorgui
la Medalla d’Or al Mèrit Cultural.
Indica que la següent és Maria Dolors Bonal, que es proposa per a la Medalla d’Or al Mèrit
Cultural per la seva trajectòria professional, per haver fet de la música el centre de l’educació,
per haver fugit dels cànons tradicionals d’ensenyament i haver anat més enllà, obrint les
disciplines artístiques, musicals i d’arts escèniques a un ampli ventall de la societat.
Finalment, comenta que el darrer candidat és el Sr. Pere Portabella, per la seva destacada
trajectòria cinematogràfica; pel seu compromís cívic, polític i cultural, i per la seva contribució
a enriquir un llenguatge innovador que ha influït en generacions senceres de cineastes
catalans. Assenyala que per això i per altres motius es proposa que se li concedeixi la Medalla
d’Or al Mèrit Cultural.
El Sr. Ciurana diu que el seu Grup farà la intervenció en el Plenari, però anuncia la seva
absoluta complicitat i acord amb l’atorgament de totes aquestes medalles. Manifesta que
potser podrien discutir si la del Sr. Puyal hauria de ser al mèrit cultural o al mèrit esportiu,
perquè també ha incorporat bona part del llenguatge periodístic en català a les
retransmissions esportives, però insisteix que està absolutament d’acord amb les cinc
medalles presentades.
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Tanmateix, vol posar una qüestió en coneixement del govern, que és que dos dies abans,
precisament quan ja havia sortit l’ordre del dia, va tenir l’ocasió de trobar-se en un acte a una
de les persones guardonades, de manera que el va anar a felicitar, però li va dir que ningú li
havia dit res. Suposa que el govern deu haver consultat a les persones que es proposen si ho
accepten o no. Diu que ho posa sobre la taula per evitar que es torni a repetir.
La Sra. Barceló anuncia que Ciutadans farà una reserva de vot en els punts 3, 4, 5, 6 i 7 i que
farà el posicionament de vot i el debat al Plenari.
El Sr. Coronas expressa el vot favorable i manifesta que farà l’exposició al Plenari.
La Sra. Andrés anuncia el seu vot favorable i diu que també farà l’argumentació al Plenari.
El Sr. Mulleras manifesta que farà una reserva de vot i argumentarà al Plenari.
El Sr. Ardanuy anuncia el seu vot favorable.
El Sr. Puigcorbé expressa el seu vot a favor.
Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, ERC,
PSC i dels regidors no adscrits Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot de Cs i PP.
4. (2018/667) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Assumpció Malagarriga
Rovira per la seva tasca en la difusió del coneixement i l’educació musical de la ciutat,
contribuint a incrementar el prestigi internacional de la ciutat com a capital cultural i
educativa.
(Tractat conjuntament amb els punts 3, 5, 6 i 7.)
Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, ERC,
PSC i dels regidors no adscrits Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot de Cs i PP.
5. (2018/668) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Jorge Herralde Grau pel seu
paper decisiu en fer de Barcelona una de les capitals editorials del món i per l’innegable
enriquiment intel·lectual que ha generat a la ciutat.
(Tractat conjuntament amb els punts 3, 4, 6 i 7.)
Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, ERC,
PSC i dels regidors no adscrits Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot de Cs i PP.
6. (2018/669) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Maria Dolors Bonal i de
Falgàs pel seu compromís amb l’ús de la música com a eina d’interpretació i transformació
social, fugint d’uns cànons limitadors i obrint les disciplines artístiques musicals i d’arts
escèniques a un ampli ventall de la societat.
(Tractat conjuntament amb els punts 3, 4, 5 i 7.)
Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, ERC,
PSC i dels regidors no adscrits Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot de Cs i PP.
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7. (2018/670) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Pere Portabella i Ràfols pel seu
compromís cívic, polític i cultural, així com per la creació d’un llenguatge innovador que ha
influït en generacions senceres de cineastes catalans.
(Tractat conjuntament amb els punts 3, 4, 5 i 6.)
Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, ERC,
PSC i dels regidors no adscrits Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot de Cs i PP.
8. (CO2018-12/18) Ratificar l’acord adoptat pel Consell General del Consorci El Far, Centre de
treballs del Mar, en la sessió de 30 de març de 2017, relatiu a la seva dissolució i liquidació, i
esdevingut definitiu en absència d’al·legacions en el termini d’informació pública. Dissoldre el
Consorci El Far, Centre de treballs del Mar adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, un cop
ratificada la dissolució per totes les entitats consorciades. Notificar el present acord a les
entitats consorciades.
La Sra. Soldevila comenta que és l’últim pas, perquè fa dos anys que se’n va iniciar la
dissolució, en què es van agafar els diferents actius del Consorci El Far i es van passar al
Museu Marítim. Explica que l’altra part es va passar al Museu de Ciències Naturals i que s’ha
trigat dos anys a poder acabar de fer tots els tràmits interns perquè hi havia un petit
problema amb una gran embarcació, ja que va aparèixer una escriptura amb la qual ningú no
comptava de l’any 1993, per la qual en el moment en què aquesta embarcació se cedia,
encara que fos onerosament, a un tercer, el Consorci El Far havia de pagar un percentatge
molt important del valor. Diu que això eren molts diners, molts més dels que quedaven al
Consorci El Far, de manera que han trigat un parell d’anys per fer la negociació amb els
serveis jurídics. Apunta que al final s’ha pactat pagar 35.000 euros al que teòricament s’havia
de quedar el vaixell. Manifesta que amb això ja s’ha tancat i s’ha pogut fer l’última fase, que
és liquidar del tot.
Afirma que, en principi, això seria la ratificació per liquidar el consorci i només quedaria la
ratificació final de la Generalitat, que és un tràmit purament jurídic final.
El Sr. Martí anuncia el seu vot a favor.
El Sr. Alonso diu que en principi no hi veu inconvenient, però manifesta que farà una reserva
de vot per acabar de mirar l’expedient.
El Sr. Coronas anuncia que farà una reserva de vot perquè entén que per a la dissolució d’un
consorci hauria estat bé que s’hagués fet una reunió prèvia per parlar-ne, tot i que espera
poder fer-la abans del Plenari.
La Sra. Andrés expressa el seu vot a favor.
El Sr. Mulleras anuncia el seu vot a favor.
El Sr. Ardanuy expressa el seu vot a favor.
El Sr. Puigcorbé diu que hi votarà a favor.
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El Sr. Badia diu que es posen a disposició per parlar amb Esquerra Republicana de Catalunya i
resoldre tots els dubtes que tinguin.
Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, PSC, PP
i dels regidors no adscrits Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot de Cs i ERC.
9. (849/18) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública de
l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada
inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció, de 19 de setembre de 2018, d’acord amb l’informe de la Direcció dels
Serveis Jurídics que obra a l’expedient i es dona per reproduït a efectes de motivació;
incorporar les al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; aprovar
definitivament l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona; publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal
(Seu electrònica).
La Sra. Miràs explica que únicament hi va haver al·legacions de Ciutadans. Comenta que,
d’aquestes, que eren una acumulació de tres, en una es demanava un pla amb fases, que
s’inclogués dins del reglament. Entén que no és tema del reglament, però diu que el pla de
fases sí que es portarà a aprovació, ja que s’està elaborant, perquè venia de les mateixes
obligacions que provenen de la mesura de govern que es va aprovar alhora que es va aprovar
inicialment el reglament.
Indica que també hi havia una sèrie de correccions respecte de fer més clares les obligacions
de l’Ajuntament pel que fa al seu compromís amb el compliment de l’Administració
electrònica. Diu que s’admeten totes i s’hi inclouen.
Apunta que també hi havia dues esmenes introduïdes al text normatiu final: una proposada
pel delegat de protecció de dades respecte de la necessitat d’incloure les obligacions que
dimanen del reglament aprovat que va entrar en vigor el mes de maig, i una altra del grup de
la gent de Participació Ciutadana, que demanava que es fes esment que, en matèria de
participació, l’Ordenança d’Administració electrònica tenia un caràcter subsidiari respecte del
Reglament de participació aprovat per l’Ajuntament.
El Sr. Ciurana anuncia que votarà favorablement. Recorda que en el seu moment el seu Grup
ja va especificar algunes qüestions que hi havia en relació amb com s’estava incorporant
l’Administració electrònica a l’Ajuntament, com hauria de formar part de la cultura de
l’organització i també de la cultura ciutadana. Comenta que el Grup Municipal Demòcrata
havia posat alguns exemples palmaris i concrets de la dificultat d’aquesta implantació.
En tot cas, reitera que el seu Grup té una posició favorable a aquesta ordenança, així com
també li semblen bé les al·legacions acceptades, de manera que hi votarà a favor.
El Sr. Alonso expressa el seu vot favorable. Pensa que aquesta modificació de l’ordenança és
una obligació legal, però que també és una obligació de millora de la qualitat del servei als
ciutadans.
Comenta que Ciutadans ha fet diverses al·legacions que li sembla que comparteixen, però
que pensava que era important que constessin explícitament. Indica que una era la qüestió
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sobre el fet que, encara que l’Ajuntament reparteixi funcions en diferents entitats, hi hagi una
coherència i una coordinació amb aquesta Administració electrònica i que no s’esvaeixi entre
diferents entitats. Afegeix que també li semblava important que constés explícitament el
tema de la bretxa digital. Entén que tots ho tenien clar, però insisteix que pensava que havia
de constar explícitament.
Constata que s’han acceptat aquestes dues al·legacions i entén que és positiu, de manera que
hi votarà a favor.
La Sra. Andrés anuncia que hi votarà a favor, ja que era una modificació que venia imposada
per la via legal, per les modificacions de les lleis.
Vol agrair molt el treball tècnic i jurídic que han realitzat els equips de la casa per actualitzar i
ajustar aquesta ordenança. Així mateix, vol agrair que es va portar a la Comissió Permanent
del Consell de Ciutat a petició del Partit Socialista.
Finalment, demana al govern que tingui l’impuls polític necessari perquè no quedi només en
paper, sinó que es continuï avançant en aquesta línia, que ja s’està fent, però que és
necessària. També pensa que no s’ha de perdre de vista que hi ha persones que no volen o
no poden accedir a aquesta tramitació electrònica i que s’ha de tenir cura de posar els mitjans
i l’acompanyament necessaris per fer la tramitació presencial.
El Sr. Mulleras recorda que ho han comentat a l’inici de la sessió arran d’un altre tema, que
era el tema de les oficines d’atenció ciutadana, però que també s’incorporava l’Administració
electrònica. Destaca, doncs, la importància de l’Administració electrònica en el funcionament
de l’Ajuntament, però també que això serveixi per millorar el servei als barcelonins.
En aquest sentit, entén que aquesta ordenança facilita una administració més àgil per evitar
també duplicitats, per escurçar els terminis de relació amb els barcelonins i dels barcelonins
amb l’Ajuntament.
Opina que també és important el tema de reduir la bretxa digital. Entén que s’ha de garantir
el funcionament normal de l’Administració també fins i tot en aquests casos de bretxa digital.
Diu que, encara que es treballi perquè sigui la mínima possible, com que encara hi és, s’ha de
garantir el servei de l’Ajuntament a aquestes persones.
Valora el que suposa de reducció de desplaçaments i de temps d’espera i, per tant, hi votarà
a favor.
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups Municipals i dels regidors no
adscrits Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé.
10. (848/18) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública del
Reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per
acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
de 19 de setembre de 2018, d’acord amb l’informe de la cap del Departament de
Transversalitat de gènere que obra a l’expedient i es dona per reproduït a efectes de
motivació; incorporar les al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació
definitiva; aprovar definitivament el Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de
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Barcelona; publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal
(Seu electrònica).
La Sra. Pérez vol aprofitar els dos minuts que té sobretot per agrair la participació que hi ha
hagut, que ha estat impressionant, tant per part del moviment feminista del Consell de Dones
i individuals, que han volgut sumar-se a aquest reglament de gènere, però també vol
reconèixer l’activitat que hi ha hagut per part de tots els grups municipals. Comenta que en
l’últim procés d’al·legacions hi ha hagut més d’un 70% de les diferents esmenes que han
estat aprovades o parcialment estimades.
Creu que el procés ha permès recollir l’esperit de posicions que eren molt diverses, però diu
que també hi ha hagut un equip tècnic –transversalitat de gènere, serveis jurídics, recursos–
que ha ajudat a veure aquest marc legal que hi ha actualment per dotar-se d’una eina que els
ajudi amb un objectiu comú que creu que comparteixen amb els grups, que és avançar en
l’equitat de gènere.
La Sra. Vila anuncia el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata. Entén que és una
necessitat de tota institució i especialment d’una institució pública que tingui aquesta
perspectiva de gènere incorporada en la mirada a totes les polítiques que impulsen.
Afegeix que, a més, és una obligació que hi ha a partir del marc legal. Per tant, entén que és
un pas endavant en el tarannà del consistori d’apostar per la igualtat real i efectiva entre
homes i dones i dotar-se d’un instrument que permeti que aquesta igualtat sigui efectiva.
Constata que també recull l’esperit sobretot de la feina iniciada en l’anterior mandat, que
realment el govern municipal i tots els diferents departaments i àrees tinguin un instrument
per incorporar aquesta perspectiva de gènere. Per tant, creu que és un pas més en la història
de l’Ajuntament.
Tanmateix, manifesta que hi troba una feblesa, que ja ha compartit en els diferents moments
que han tingut de parlar-ne, i és que no s’incorpori la perspectiva de gènere en aquesta
necessitat que sigui transversal i impregni totes les àrees de l’Ajuntament també la situació
de la prostitució com un exemple, a parer seu, de màxima discriminació entre home i dona.
Lamenta, doncs, que no s’hagi pogut incorporar en el text, però espera que sigui un debat
que queda pendent i que es pugui abordar quan sigui necessari.
La Sra. Barceló expressa el seu vot favorable. Vol agrair també el diàleg i les converses que
ha pogut mantenir en un tema tan important com és tenir un reglament d’equitat de gènere.
Creu que és un deute que les administracions públiques tenen, el desplegament de la llei, del
marc legal, de manera que hi dona suport.
Espera que a partir d’aquest reglament es continuï el diàleg i la negociació que hi ha hagut
fins ara.
La Sra. Benedí indica que el feminisme ha de transformar la realitat amb l’objectiu, entre
d’altres, que les dones desenvolupin les seves capacitats i es desfacin dels lligams imposats
per raons tradicionals heteropatriarcals.

67
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
25 de gener del 2019

CSV: cec2-1bf8-ae0e-8a7f

Considera que les polítiques públiques també han de fer seu aquest concepte d’igualtat i han
d’establir com un dels objectius a assolir el de superar la visió androcèntrica que
històricament ha impregnat totes i cadascuna de les actuacions públiques. Manifesta que
l’eina per superar aquesta visió ha vingut donada per la incorporació del saber, del fer i de les
necessitats de les dones en totes i cadascuna de les polítiques públiques.
En aquest sentit, comparteix que cal situar la transversalitat de gènere en el centre de les
polítiques. Diu que aquest fet implica canvis conceptuals i organitzatius que faran possible
abordar aquestes polítiques no tan sols com un àmbit concret de l’actuació municipal, sinó
com un element imprescindible per respectar el principi d’igualtat efectiva dels drets de les
dones.
Considera que avançar cap a l’equitat de gènere és una obligació d’aquesta i d’altres
administracions.
Per tant, anuncia que el seu Grup hi votarà a favor.
La Sra. Andrés expressa el seu vot favorable. Vol agrair el diàleg i les converses mantingudes
amb la regidora i també amb la Marta Cruells, que han estat moltes i molt intenses.
Destaca que el reglament és molt important per garantir la transversalitat de gènere a
l’Ajuntament, amb una feina pionera que ja s’ha fet durant molts anys, des de fa 18 anys,
quan ja es va començar amb les polítiques de violència de gènere i es va continuar amb
l’abordatge del tràfic d’éssers humans, en què la Sra. Vila va fer molta feina.
Considera que són passos contundents per tenir garantides les polítiques i la transversalitat
de gènere a l’Ajuntament, des de Recursos Humans fins als planejaments, si convé. Indica
que s’està avançant molt en aquesta línia.
Finalment, vol recordar que hi ha una bretxa salarial que convindria treballar a fons per tal de
resoldre-la. Considera que hi ha unes lleis avançades i pioneres, que permeten tenir aquest
tipus d’aterratge amb el reglament. Afegeix que són lleis que cal mantenir i millorar i no
retrocedir en cap dels casos.
El Sr. Mulleras agraeix el tarannà negociador i obert de la regidora Pérez, amb la qual han
pogut tenir diàlegs sobre les al·legacions que ha presentat el seu Grup.
Constata que només s’han acceptat una part de les al·legacions, potser aquella part més
gramatical o de forma i segurament no algunes al·legacions més de fons. Manifesta, doncs,
que ha de calibrar la dimensió d’aquestes al·legacions i que vol aprofundir sobre quines
al·legacions s’han acceptat i quines no. Per tant, diu que decidirà el vot de cara al Plenari i,
per tant, farà una reserva de vot.
Reconeix que l’Administració ha de treballar per la igualtat real entre homes i dones, però
considera que no solament l’Administració, sinó també la societat i tothom des de la seva
posició, tant a la vida privada com pública. Tanmateix, diu que ha de veure si realment
l’objectiu real d’aquest Reglament per l’equitat de gènere és aquesta igualtat de gènere i si
s’aconsegueix amb aquest reglament. Vol saber si és útil per aconseguir-ho, amb les idees
que ha presentat el seu Grup en les al·legacions.
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El Sr. Casas anuncia el seu vot a favor, tot i que estarà atent al desenvolupament i la
formalització d’aquest reglament.
El Sr. Ardanuy expressa el vot favorable i agraeix la informació que ha rebut per part del
govern. En aquest sentit, indica que estarà amatent a l’aplicabilitat del reglament i a veure de
quina manera es pot anar millorant aquesta aplicabilitat.
Comenta que ell sempre diu que una ciutat i un ajuntament amb ulls de dona sempre serà un
ajuntament millor i farà una ciutat millor. Per tant, en aquest sentit, està totalment a favor
d’aquest reglament.
El Sr. Puigcorbé anuncia el seu vot a favor i vol felicitar la regidora.
La Sra. Pérez diu que està molt contenta, perquè s’ha treballat i creu que és un resultat
col·lectiu. Indica que si es mira com es va iniciar i com s’ha arribat fins aquí només amb la
comparació dels textos es veu aquesta voluntat de desenvolupar les lleis al màxim, de
treballar conjuntament, de posar-hi pressupost i els òrgans necessaris. Afegeix que fins i tot
el nom s’ha escollit col·lectivament i que les entitats han tingut veu. Insisteix que creu que és
un resultat col·lectiu de què tots s’han de felicitar.
Finalment, li diu al Sr. Mulleras que s’ho pensi abans del Plenari i li demana que no trenqui el
consens.
Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, Cs,
ERC, PSC, CUP i dels regidors no adscrits Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot
del PP.
11. (1283/18) Aprovar l’expedient 1283/18 de reconeixement de crèdit per un import de
94.987,37 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de Central de Viajes,
SL, amb NIF B08323404, despeses realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes per les
factures que es relacionen als annex 1 a 11 durant l’exercici corresponent pels següents
òrgans de contractació: Gerència Municipal 188,98 euros; Districte de Sant Andreu 825,14
euros; Districte d’ Horta-Guinardó 825,14 euros; Districte de Nou Barris 865,71 euros;
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 17.703,62 euros; Gerència de
Presidència i Economia 15.071,39; Gerència de Recursos 41.336,45 euros; Gerència de
Seguretat i Prevenció 7.078,29; Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació 2.609,41 euros,
Gerència de Drets Socials 5.958,39 euros; Gerència d’Ecologia Urbana 2.524,85 euros.
La Sra. Miràs indica que és un tema una mica absurd en el sentit que s’arriba aquí després
d’un embolic de l’agència Julià, una entitat privada, que amb el canvi dels sistemes de
facturació es va deixar un bloc de factures importants i repartides per tot l’Ajuntament. Diu
que se les ha mirades una a una per si alguna podia donar lloc a una discussió especial, però
assenyala que és una cosa absolutament esquitxada i que li toca portar-la a ella com a gerent
de Recursos perquè és qui gestiona aquesta partida.
Diu que si algú té alguna pregunta concreta la respondrà. Afegeix que no es podia deixar de
pagar, perquè són viatges que s’ha comprovat que s’han fet. Constata que tots s’han gastat
molts diners aquest any perquè estan en molts òrgans. Insisteix que tots els viatges estan
justificats i fets i que els preus són els dels viatges.
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Aclareix que s’està votant el reconeixement de crèdit que permet pagar a aquests senyors
aquests viatges que des de tot l’Ajuntament s’han fet. Torna a explicar que això ha passat
perquè a Julià Tours se’ls van quedar les factures perdudes en uns sistemes informàtics.
El Sr. Martí diu que, com que la Sra. Miràs ho ha explicat tan correctament, hi votarà a favor,
sabent que la responsabilitat és atribuïble totalment a una empresa proveïdora de serveis.
El Sr. Alonso considera que la gerent ho ha explicat bastant bé, però farà una reserva de vot.
El Sr. Coronas manifesta el seu vot a favor.
La Sra. Andrés anuncia el seu vot a favor.
El Sr. Mulleras farà una abstenció.
El Sr. Casas expressa el seu vot favorable.
El Sr. Ardanuy agraeix les explicacions de la gerent de Recursos i anuncia el seu vot
favorable.
El Sr. Puigcorbé expressa el seu vot a favor.
Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, Grup Municipal Demòcrata, ERC,
PSC, CUP i dels regidors no adscrits Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot de Cs
i amb l’abstenció del PP.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
12. (030/2018 SG) Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes
Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora Paula Kuffer
Dinerstein, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia de 25 de maig de 2018, passant-lo
a exercir en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució
del Regidor del Districte de 27 de juliol de 2018- i l’activitat pública per compte aliena com a
professora associada al departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona per al curs
2018-2019. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el propi de la seva dedicació municipal. Aquesta
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 de les Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les
establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat.
En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix.
El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del
Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas
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expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr.
Mulleras expressa l’abstenció del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el Sr.
Ardanuy expressa la seva abstenció i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S’aprova.
13. (1184/2018) Aprovar inicialment la modificació dels límits territorials dels deu districtes
de la ciutat de Barcelona, en els termes que s’indiquen en el document que consta a
l’expedient; sotmetre-la a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar
des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
La Sra. Miràs explica que Barcelona té uns límits de districte a vegades provocats per la
urbanització moderna i altres vegades provinents de diferents torrenteres que separaven els
pobles que es van anar annexionat. Comenta que, quan es fa la cartografia topogràfica
municipal, es recullen aquests límits i es troben amb algunes coses que són molt difícils de
gestionar, com ara places partides pel mig en dos districtes, carrers on el límit no va ni per la
meitat de carrer, com deia el Codi civil, sinó que està just arran d’una vorera, de manera que
tots els districtes demanaven un ajust d’aquests límits.
Comenta que, bàsicament, tots els ajustos que es proposen afecten places i no adreces. Diu
que són límits territorials que afecten els serveis que es presten. Indica que n’hi ha un a la
plaça de les Drassanes; al passeig de Sant Joan a l’alçada de Rosselló i Còrsega; a la ronda
Sant Martí, entre Huelva i Espronceda; a la ronda de la Guineueta vella, a la plaça Karl Marx;
a Montevideo, a l’avinguda Mare de Déu de Lorda, i a la carretera de les Aigües, la
Garriguella.
Apunta que veïns afectats únicament n’hi ha en aquests últims que ha esmentat. No sap si els
regidors coneixen aquest tema. Diu que aquest és un nucli de població que estava posat a
Horta, amb el districte, amb el qual no tenien cap via de comunicació, però que, en canvi, les
seves vies d’accés i comunicació estaven a Sarrià, cosa que era una disbauxa per als
mateixos veïns, perquè el que era natural era que per les seves vies de comunicació
accedissin als serveis del districte de Sarrià-Sant Gervasi, mentre que, en canvi, havien de fer
la volta per anar al Districte d’Horta.
Explica que es tracta de 35 immobles i 28 famílies empadronades en aquests immobles.
Comenta que en aquest expedient tots els gerents afectats hi han donat la seva conformitat.
Indica que ha estat complicat, tot i que ara ja saben com fer-ho. Apunta que n’ha quedat un
que no tenien clar i que va caure del grup, que és un que afecta Sant Martí i l’Eixample, però
diu que ja es farà.
Suposa que això s’haurà d’anar fent perquè repeteix que la constitució de Barcelona com a
ciutat amb els seus límits territorials provinents dels pobles annexionats estava bàsicament a
les lleres i a les torrenteres, que no són rius, però eren espais molt marcats, tots ells
canalitzats avui dia i convertits en carrers i urbanitzats en places.
El Sr. Martí dona les gràcies per la informació que ha donat la Sra. Miràs. Diu que no entrarà
en el contingut pròpiament de l’expedient i de les modificacions concretes i les afectacions de
cada un dels barris i districtes perquè és una qüestió realment molt tècnica i que té a veure
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amb la geografia i amb la realitat de la provisió de serveis i de l’accessibilitat dels veïns en
cada un dels espais administratius on poden accedir als serveis. Aclareix que no hi entrarà
perquè no creu que sigui el més transcendent. Considera que això s’hauria pogut fer un any
enrere o l’any vinent, de manera que no hi ha una urgència determinada, precisament amb la
poca afectació que té de veïns.
Tanmateix, vol manifestar la seva sorpresa perquè és un expedient que té una certa
importància política, atès que es tracta de coses sensibles des del punt de vista polític, més
enllà de la poca afectació concreta de famílies o de persones empadronades a un o altre lloc.
Afirma que sí que els hauria agradat tenir una informació concreta no solament als grups
municipals, sinó als regidors que estan als districtes afectats, tant si són regidors presidents,
com és el seu cas a Sarrià-Sant Gervasi, com si no ho són, però estan adscrits en el seu
territori concret. Constata que aquesta informació els ha arribat com els ha arribat.
Diu que darrerament està observant que el govern envia coses amb una urgència i amb una
manca d’estil i de cintura política preocupant. Per tant, votarà en contra d’aquest expedient.
Aprofita per dir que, ja que hi són, el govern hauria pogut portar altres canvis o propostes de
canvi com la que afecta l’Eixample i Sant Martí amb motiu de la reurbanització de la plaça de
les Glòries, per exemple. Considera que, aprofitant que estan parlant de modificacions,
podrien haver fet totes les que estiguin madures o sobre la taula, de manera que es podria
estalviar al pròxim govern que ho faci.
Per tant, per una qüestió de formes, que no són les idònies, a parer seu, d’aquest govern,
especialment en la darrera fase del mandat, reitera que hi votarà en contra.
El Sr. Alonso comparteix el que s’ha expressat en el sentit que, efectivament, s’ha assabentat
d’això pels ordres del dia del consell de districte, en el seu cas. En tot cas, entén que és una
modificació purament administrativa, tècnica, i no hi veu inconvenient.
Per tant, anuncia el seu vot a favor.
El Sr. Coronas, més enllà de les formes o del procediment i més enllà que li sap greu per
aquestes famílies que deixen de ser d’Horta, expressa el seu vot favorable.
La Sra. Andrés entén la necessitat de fer-ho per organitzar els serveis. Considera que és
posar una mica més d’ordre en la prestació i l’accés als serveis.
Manifesta que tampoc no li agrada, no que no ho sabessin els regidors, sinó que ha parlat
amb associacions de veïns per si se’ls havia explicat el tema, però diu que no se’ls ha
explicat. Pensa que no és una manera de treballar, perquè si es modifiquen els límits, encara
que no hi hagi afectació de veïns, està bé que els moviments associatius dels territoris ho
sàpiguen.
Per aquest motiu, farà una abstenció amb una mica de protesta per aquest punt.
El Sr. Mulleras reconeix que les coses es podrien haver fet millor en aquest expedient, ja que
aquesta modificació dels límits pot tenir una transcendència important.
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De totes maneres, constata que estan en una aprovació inicial, de manera que s’obre un
període d’al·legacions i d’informació pública en què els afectats poden fer les al·legacions
corresponents, igual que els grups polítics.
Diu que aquí també es veurà la dimensió o l’afectació que poden tenir aquests canvis
territorials sobre persones, territoris o barris de la ciutat.
Per aquesta raó, anuncia que farà una abstenció, a l’espera de veure aquest període
d’informació pública i criticant que les coses no es facin millor, ja que les formes s’estan
perdent en aquest punt i en altres el govern municipal les ha perdudes des de l’inici del
mandat. En aquest sentit, vol que aquestes formes es millorin i que les coses es facin d’una
altra manera, i sobretot espera aquest període d’informació pública per veure quines
afectacions hi pot haver.
El Sr. Casas expressa el seu vot favorable. Només vol saber com l’Ajuntament acompanyarà
les persones afectades precisament en les seves afectacions, per exemple, si hauran de
canviar de CAP o d’adreça postal. Pregunta com ajudarà l’Ajuntament les persones afectades
en aquest cas, perquè no deixa de ser un trasbals.
El Sr. Ardanuy anuncia que en aquest cas s’abstindrà. Diu que és un tema molt tècnic.
Tanmateix, vol fer un suggeriment des de l’àmbit polític, ja que si s’obre el debat sobre els
límits territorials, que pot ser un debat interessant en molts aspectes, suggereix que en
aquest mandat o en el que ve qualsevol d’aquestes modificacions vagi precedida d’una
consulta ciutadana, és a dir, d’una votació de veïns i veïnes afectats per aquestes decisions,
més enllà del que es pugui decidir en aquesta sessió. Pensa que seria una manera de fer útil i
pràctic allò que s’ha aprovat en aquesta mateixa sessió al voltant de la participació ciutadana.
El Sr. Puigcorbé manifesta que hi votarà a favor.
La Sra. Miràs explica que, pel que fa als veïns que estan afectats, que són la població de
25 famílies que estaven dins del Districte d’Horta i que passen a Sarrià, el districte ha parlat
amb tots ells i els acompanyarà en tots els canvis. Apunta que, de fet, ells ho volien, perquè
tenien un problema de comunicació física.
Aclareix que les adreces no canvien, els districtes postals entén que tampoc, tot i que ho
hauria de consultar, perquè no està vinculat amb el municipal, i només canvia en totes les
coses que tenen relació amb el terme municipal. Respecte a escoles, per exemple, diu que els
veïns estan contents perquè els tocaran les que són més a prop d’on ells viuen, que és la
carretera de les Aigües.
El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot contrari del
Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Mulleras
expressa l’abstenció del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. Ardanuy
expressa la seva abstenció i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S’aprova.
14. (1085/18) Aprovar inicialment el Reglament de reconeixement a les persones
represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració; sotmetre’l a
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informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
El Sr. Asens explica que aquest projecte normatiu és un dispositiu pensat per escoltar i
documentar el testimoni de persones que van ser represaliades en el tardofranquisme i que
entre els seus objectius té el de valor pedagògic i historiogràfic que tenia aquest
testimoniatge per crear ciutadania democràtica.
Afegeix que un altre objectiu era complir amb una de les exigències de les associacions de
drets humans i memorialístiques de la ciutat. Indica que el tercer objectiu és reconèixer
moralment, políticament i simbòlicament el dany sofert per part d’aquestes persones, no des
de la perspectiva del victimari, sinó de la víctima. Diu que, a diferència d’un judici penal, això
pivota a partir de la víctima represaliada. Manifesta que no es tracta de determinar les
responsabilitats dels victimaris, que seria l’autèntica reparació que encara s’exigeix a l’Estat,
però sí que creu que fins que aquesta no arribi aquest pot ser un bon pas per reparar
simbòlicament el dany sofert per aquests veïns i veïnes de la ciutat, ja que molts ho reclamen
des de fa temps.
Constata que el projecte no ha rebut cap esmena ni comentari per part dels grups, però diu
que l’exposició pública encara està oberta i que, per tant, es poden formular els suggeriments
o les al·legacions que es creguin oportunes.
El Sr. Ciurana aclareix que l’expedient no ha rebut cap esmena perquè ara s’aprova
inicialment i, per tant, entén que el procés d’aportació d’esmenes els grups el poden
presentar igualment, més enllà del període previ. Anuncia que justament el seu Grup en
presentarà alguna concreta.
Malgrat tot, donarà suport a aquest reglament perquè li sembla bé. Creu que aquesta és una
qüestió que cal fer, tot i que probablement no tan sols des de la institució de l’Ajuntament de
Barcelona, sinó que s’hauria d’haver fet des del Govern de l’Estat. Manifesta que té alguns
dubtes que el tardofranquisme a l’Estat s’acabés el 1978, ja que considera que el
tardofranquisme s’està allargant fins al 2018. Diu que hauran de pensar com es valora tota
aquesta qüestió d’aquest espai de la Transició exemplar que va deixar centenars de morts a
Espanya.
Per tant, reitera el suport a aquest reglament.
La Sra. Barceló considera que actualment la Llei de memòria històrica al Congrés dels
Diputats inclou –concretament l’article cinquè– la millora de les prestacions reconegudes per
la Llei 5/1979, de reconeixement de pensions i assistència mèdica i social a favor de les
vídues, fills i altres familiars morts com a conseqüència de la Guerra Civil. Afegeix que l’article
sisè també determina pensions d’orfandat. Diu que està oberta a estudiar altres tipus de
compensacions dintre del marc legal, però que ara per ara votarà en contra d’aquest
reglament.
El Sr. Coronas pensa que, en un estat com l’Estat espanyol, on les víctimes del
tardofranquisme han d’anar a buscar justícia a l’Argentina, és una bona notícia que almenys
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des de l’Ajuntament de Barcelona s’atorgui un reconeixement a les persones que han estat
represaliades pel règim franquista.
Constata que, de fet, són molts els barcelonins i barcelonines que van perdre la feina o la
llibertat i fins i tot la vida per defensar la democràcia i els drets civils d’aquest país i de la
seva gent. Considera que honorar-los és un deure per a qualsevol administració que es vulgui
considerar democràtica. Aclareix que diu això perquè de vegades l’Estat espanyol prefereix
deixar les coses tapades, tapades fins i tot com les fosses comunes, i pensa que ja va sent
hora que, en lloc de reobrir ferides, que és el discurs que utilitzen els neofeixistes, es tanquin
d’una maleïda vegada.
La Sra. Andrés considera que aquest projecte que ha tingut ocasió de veure amb el govern és
un projecte de reparació democràtica que el que pretén és treure del silenci i de l’oblit molts
barcelonins i barcelonines que van patir la represàlies del tardofranquisme.
Saluda, doncs, aquesta iniciativa, perquè pensa que és una molt bona iniciativa per
acompanyar els veïns i veïnes de la ciutat, que entre 1960 i 1978 van patir la vulneració dels
seus drets pel mer fet de pensar diferent o expressar unes conviccions diferents. Comenta
que són persones que van participar en alguna actuació amb finalitat política i que va tenir
greus conseqüències per a ells, no necessàriament la mort, tot i que sí en molts casos. Per
tant, opina que és una eina de reparació que l’Ajuntament deu a aquests barcelonins.
Vol fer una consideració pràctica, ja que opina que és una molt bona iniciativa tenir una junta
de valoració que faci una anàlisi acurada i consideri les persones que seran mereixedores
d’aquest reparament. Pensa que és un avenç i que consolida Barcelona com a ciutat
defensora de la pau i dels drets.
El Sr. Mulleras posa en qüestió que es necessiti un reglament específic per regular aquesta
qüestió, i més aviat veu que hi ha una sobreactuació del govern municipal, és a dir, un
postureig polític per treure partit ideològic d’aquesta qüestió, ja que realment després quan
es miren les qüestions que s’intenten reglar a través d’aquest reglament potser no
necessitarien aquesta figura. Insisteix, doncs, que en primer lloc qüestiona que calgui aquest
reglament.
D’altra banda, està d’acord amb el fet de reconèixer la gent que ha lluitat per la democràcia i
per les llibertats, però manifesta que no pot estar d’acord amb el fet que el govern identifiqui
el tardofranquisme amb l’any 1978. Diu que això apareix en l’article primer, que és l’objecte, i
també en el preàmbul. Insisteix que no hi pot estar d’acord perquè això entronca en
l’estratègia del govern de carregar-se la transició i tot el que va ser l’entrada de la
democràcia a Espanya. Recorda que les primeres eleccions democràtiques van ser el 1977.
Per tant, no entén aquesta qüestió, de manera que el seu Grup, lògicament, presentarà
al·legacions a aquest reglament perquè entén que el govern no pot identificar el
tardofranquisme amb una part de la història d’Espanya en la qual ja es vivia en democràcia,
afortunadament, i ja hi havia hagut les primeres eleccions democràtiques.
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El Sr. Casas anuncia que hi votarà a favor, i espera que això no quedi només en una resolució
administrativa. Diu que troba a faltar en el reglament col·lectius molt represaliats, com ara el
LGTBI.
El Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable, perquè considera que és un instrument per
reconèixer i posar en valor tota aquella gent que va ser represaliada i ocultada de la història
del país. Per tant, pensa que és una bona iniciativa, i espera que amb el procés d’esmenes
s’enriqueixi i ajudi a donar una visió encara més positiva al voltant d’això.
El Sr. Puigcorbé anuncia que hi votarà a favor. Agraeix i aplaudeix la iniciativa. Troba evident
que és una reparació simbòlica només, però d’un gran pes simbòlic també.
A part de la ironia que apuntava el Sr. Ciurana precisament que possiblement el franquisme
no va acabar el 1978, vol preguntar per què comença el 1960, que és la creació del Tribunal
d’Ordre Públic (en endavant, TOP) , i no abans.
El Sr. Asens dona les gràcies a tots els grups, especialment als que hi han votat a favor.
Explica que això que demanava el Sr. Puigcorbé té a veure amb l’informe pericial, que està
fet per un historiador, que és el que dona fonament a aquest reglament i és el que determina
el període que s’analitza, amb la qual cosa també respon a la qüestió que plantejava el
Sr. Mulleras i que té a veure amb el moment en què es crea el TOP, ja que des de la
historiografia reconeguda, no la franquista, està establert que aquest és el període. Insisteix
que han agafat aquest període perquè és el que està reconegut per la majoria d’historiadors,
a excepció d’alguns historiadors franquistes.
En relació amb el col·lectiu LGTBI, entén que sí que hi està inclòs. Comenta que és un
col·lectiu amb el qual han treballat especialment aquest reglament. Afegeix que, de fet, s’ha
dut a terme un litigi estratègic amb una acció penal que té a veure amb els crims que van
sofrir en el tardofranquisme també els membres del col·lectiu LGTBI.
Indica que aquesta és una línia diferent a l’altra que s’ha iniciat, que ja coneixen els grups i
que va ser avalada en el seu moment pel Ple, que és la del litigi estratègic amb accions
penals. Diu que aquesta té un component de reconeixement i d’escolta, i per això també el
sorprèn quan el Sr. Mulleras parla de postureig ideològic. Li sap greu que el regidor popular
analitzi d’aquesta manera el fet de voler escoltar i reparar les víctimes represaliades, que és
el que reclamen, que se les escolti, ja que no se les ha escoltades mai.
En tot cas, per acabar, aclareix al Sr. Ciurana que no ho deia a mode de retret, sinó que
simplement informava que en la fase prèvia no s’havia rebut cap esmena, però que en la fase
que ve a continuació, que és la de l’exposició pública, es poden fer les esmenes. Considera
que tan legítim és fer-les en el moment previ com en aquest moment. Insisteix que no hi
havia cap retret a ningú i que si algú ho ha interpretat així no s’ha explicat bé. Especifica que
simplement informava de les dues fases, prèvia i posterior, a aquest moment de presentació
del projecte, que permet els suggeriments i els comentaris.
El Sr. Ciurana accepta que potser no és el Sr. Asens el que no s’ha explicat bé, sinó que és ell
qui no ho deu haver entès bé. En tot cas, anuncia que farà al·legacions en el període que
s’acosta.
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El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable
del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Coronas
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr.
Mulleras expressa el vot contrari del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el
Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable.
S’aprova.
c) Proposicions
V) Part d’impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
15. (M1519/10163) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1.- Que es presenti en la propera Comissió de Presidència un informe sobre
el desplegament de la Policia de Barri amb els objectius assolits, les tasques dutes a terme, la
percepció dins del cos i la percepció entre els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 2.- Que la
Policia de Barri es coordini adequadament amb les altres unitats de la Guàrdia Urbana,
especialment amb les Unitats de nit. 3.- Que es doti a la Policia de Barri dels adequats
recursos materials i estructurals. 4.- Que per tal de dotar a la Policia de Barri d’agents que no
es desatenguin altres districtes.
El Sr. Martí explica que el seu Grup presenta aquesta proposició al voltant del tema de la
policia i la Guàrdia Urbana, en concret de la vessant de proximitat, i, per tant, del
desplegament dels anomenats policies de barri o Guàrdia Urbana de barri, que ja s’ha fet els
darrers mesos i que, si no li fallen les dades, queden dos districtes per implementar a
començaments d’any, que serien el de Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample.
Aprofitant que és la fase final del desplegament d’aquesta acció, vol començar a parlar-ne
com a mínim des d’un punt de vista crític, però també de posar en valor allò que pugui
funcionar.
Constata que actualment hi ha un balanç parcial, però valora alguns elements que no són del
tot adients o que creu que poden ser millorables de cara al futur, no solament per la
implementació dels dos districtes que queden, sinó especialment per quan calgui aprofundir
en aquest model especialment en el proper mandat amb el govern que estigui al capdavant
de la ciutat.
Entén que els membres de la policia de barri han estat seleccionats dins dels agents de la
unitat territorial on presten el seu servei, de manera que no són agents que vinguin de noves
convocatòries ni que vinguin d’altres districtes o d’altres unitats territorials. Constata que no
es parla de suma de nous efectius, sinó que són els mateixos efectius amb una formació
especial, amb uns protocols d’actuació diferents, etc.
Assenyala que hi ha alguns elements que cal posar en avís perquè podrien no ser prou
positius. En primer lloc, parla del tema de la continuïtat del servei, ja que sap que aquests
policies tenen uns horaris i un règim i que quan arriba el torn de nit, amb la manca important
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d’agents i de patrulles a tots els districtes, aquesta feina de proximitat ja no té aquesta
continuïtat fins al torn següent. Destaca que la feina que s’hagi pogut fer durant el dia a la nit
no és aprofitada pels agents que fan patrulla o actuen a la nit.
Indica que tots els grups tenen informacions i queixes de diferents sindicats de la Guàrdia
Urbana que diuen que el procés de selecció per formar part d’aquesta policia de proximitat no
ha estat prou públic o transparent. Afegeix que també hi ha condicions laborals que es veuen
afectades precisament en relació amb la preexistència de les condicions laborals d’aquests
agents. Apunta que hi ha una modificació del règim de treball i que, per tant, hi ha
modificacions de les condicions laborals, de manera que hi ha impacte sobre les condicions
retributives dels agents que formen part d’aquesta policia de proximitat o de barri.
Constata que hi ha situacions com les que es produiran a partir d’ara, que tenen a veure
indirectament amb la feina que fan els policies de barri, en relació amb l’operació Grèvol, que
es durà a terme juntament amb els Mossos d’Esquadra, amb operacions que es repeteixen
cada any d’atenció a les principals àrees comercials de la ciutat, amb una mancança evident
d’agents, reconeguda pels mateixos policies, tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos
d’Esquadra, a l’hora de donar servei i de complir els objectius de l’operació Grèvol. Diu que
això ho han rebut per escrit els eixos comercials.
Té por que acabi la implementació d’aquesta policia de barri amb resultats encara per
avaluar. Diu que veu potser més interès polític per dir que s’ha fet una cosa nova al final del
mandat, en una àrea que tots saben que té mancances polítiques importants a l’Ajuntament
com és l’Àrea de Prevenció i Seguretat.
Per tant, pensa que, després de totes les queixes i tots els dèficits que hi ha en la
implementació d’altres mesures, potser el govern té la temptació de dir que la policia de barri
és la cirereta del pastís o la joia de la corona d’un govern que no ha fet els deures en
polítiques de prevenció i seguretat.
Així doncs, manifesta que encara té alguns dubtes sobre la virtualitat de la implementació
d’aquesta mesura. Reitera que els mateixos agents i sindicats de la Guàrdia Urbana diuen als
grups que això no funciona prou bé i que no hi ha prou agents ni prou capacitat operativa.
Pensa que el comissionat potser dirà que en l’Enquesta de serveis els veïns o comerciants
valoren molt positivament la feina de la Guàrdia Urbana. Diu que els veïns sempre valoren
molt bé la Guàrdia Urbana perquè són excel·lents professionals. Considera que una cosa és
valorar la Guàrdia Urbana i l’altra és valorar la feina que fan i els resultats.
Remarca que estan parlant de resultats, de manera que vol que es presenti en la propera
sessió un informe sobre el desplegament de la policia de barri; que la policia de barri es
coordini adequadament amb les altres unitats de la Guàrdia Urbana, especialment en els
torns de nit; que es doti la policia de barri dels adequats recursos, materials i estructurals, de
què no disposa actualment, i que aquesta implementació no vagi en detriment d’altres
territoris o altres funcions que fa la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona.
El Sr. Sierra recorda que en la primera reunió que va tenir ocasió de mantenir amb el Sr.
Recasens el 2015 li va manifestar la seva coincidència en el model de prevenció i proximitat,
no tan sols respecte de la Guàrdia Urbana, sinó també de la seguretat de la ciutat. Comenta
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que en aquesta coincidència li va oferir la mà estesa de Ciutadans per tal que aquest model
de seguretat tingués aquestes dues condicions: prevenció i sobretot proximitat.
Anuncia que votarà a favor que el govern faci un informe i que es doti aquesta policia de
mitjans materials i sobretot personals. Indica que perquè la Guàrdia Urbana sigui
veritablement policia de proximitat necessita precisament guàrdies urbans, mitjans personals,
més que materials.
Constata que hi ha tres problemes durant el desenvolupament d’aquest mandat que creu que
impedeixen aquesta proximitat en què coincideixen i en què el govern va donar suport a
Ciutadans. Recorda que quan Ciutadans presentava una iniciativa per demanar que
s’augmentés la ràtio no tan sols amb els Mossos d’Esquadra, que no depèn del govern
municipal, sinó amb la Guàrdia Urbana, d’acord amb els criteris que mana la Unió Europea, el
govern hi va votar a favor. Manifesta que Ciutadans estarà al costat del govern per a aquest
tipus de polítiques d’augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana, perquè és l’única manera
que aquesta proximitat es porti a terme. Pensa que amb 73 guàrdies urbans en 3 torns i en
tants barris com hi ha a Barcelona i en 10 districtes és molt difícil que aquesta es dugui a
terme.
Destaca que aquestes polítiques de proximitat tenen aquests tres principals problemes: la
manca d’ambició del projecte, que s’hauria de dotar amb més agents de la Guàrdia Urbana;
la falta de places convocades –i recorda que el 2016 el govern d’Ada Colau no va fer
convocatòria de places–, i els nous factors que fan disminuir la plantilla. Constata que no tan
sols hi ha l’efecte terrorista amb l’amenaça de l’Estat islàmic i l’atemptat que hi va haver el
dia anterior a Estrasburg, sinó també amb la mateixa amenaça que suposa la jubilació
anticipada.
Per tant, votarà a favor i es torna a oferir per a això que és tan necessari.
El Sr. Coronas diu que la policia de barri no és un invent nou. Ja sap que durant els últims
anys s’ha anat configurant el model de policia de proximitat i que la Guàrdia Urbana de
Barcelona ho és, perquè ho ha estat sempre, de fet.
Pensa que hi ha el perill de caure en aquesta mena de dosi de màrqueting que s’aplica a les
accions que es fan des del govern municipal. Considera que en certa manera hi ha el risc que
els veïns i veïnes es pensin que tindran bobbies, com a Londres, quan aquesta no és la idea
en absolut. Creu que no s’ha explicat prou bé als veïns i veïnes o s’ha fet creure una cosa que
en realitat no és. Pensa que aquesta bombolla de màrqueting podria provocar frustració tant
als agents del Cos de la Guàrdia Urbana com a la ciutadania, que potser espera una cosa
diferent de la que s’està fent.
Constata que avui dia la policia de barri, si s’entén com a policia de barri, és insuficient per la
manca de recursos humans i materials que fan falta al cos en general, tenint en compte que
les unitats que es creen són amb agents en certa manera voluntaris i n’hi ha un per barri.
Considera, doncs, que serà el o la policia de barri, si només és un, però no el concepte
«policia de barri».

79
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
25 de gener del 2019

CSV: cec2-1bf8-ae0e-8a7f

Considera que la seva implementació ha de ser progressiva per tal de poder fer una bona
planificació. També li agradaria saber aquesta informació que demana en aquesta proposta el
Grup Municipal Demòcrata, i per això hi votarà a favor. Per tant, pensa que és molt important
saber si s’han acomplert els objectius que hi havia previstos, la percepció que es té dins del
cos i també la coordinació amb altres unitats i cossos.
Destaca que proximitat històricament ha estat una paraula que s’ha vinculat al màrqueting
policial i polític, ja que és un concepte abstracte que a l’hora de la veritat sembla que no ho
sigui, perquè la policia és pròxima de per si, perquè quan un policia et posa una multa el tens
a prop. Considera que per millorar en proximitat cal que la direcció política i també la
prefectura siguin més pròxims als agents de carrer, perquè d’aquesta manera és com sabran
en realitat quins són els problemes del seu dia a dia, quines mancances tenen i què
necessiten per poder fer bé les seves funcions.
La Sra. Andrés anuncia que donarà suport a aquesta proposició del PDeCAT, perquè es tem
que la policia de proximitat és una policia de proximitat a les eleccions, no una policia de
proximitat als territoris ni als veïns i veïnes. Considera que el que ha fet el govern posant en
marxa aquesta pretesa policia de proximitat és senzillament trilerisme: agafar guàrdies
urbans d’uns territoris, portar-los a uns altres i no augmentar les dotacions, que és el que es
necessita, ni els recursos, ni el suport que ha de tenir la Guàrdia Urbana.
Opina que això de treure i posar no resol la situació actual. Diu que no tornarà a parlar de les
xifres de la darrera Enquesta de victimització, perquè ja eren prou clares i n’han parlat a
bastament, però torna a dir que Barcelona és la ciutat amb més inseguretat de tot l’Estat
espanyol. Per tant, sí que considera necessari aquest balanç i el vol veure, perquè treure i
posar no és afegir.
Recorda que el seu Grup ha dit reiteradament que calen com a mínim 222 agents per fer
només la reposició d’efectius per les baixes i que calen 1.000 nous agents. Sap que és
possible tenir-los perquè els van tenir a l’últim mandat municipal amb l’alcalde Jordi Hereu.
Apunta que cal aquest nou conveni de policies per millorar la coordinació necessària a la
ciutat. Afegeix que calen de manera urgent 800 nous mossos d’esquadra a Barcelona i que
cal que el 25% de les noves promocions de Mossos d’Esquadra es destinin a Barcelona.
Diu que dins de tot això veu que és possible fer un desplegament de policia de proximitat de
manera efectiva i real. Tanmateix, assenyala que amb tots aquests dèficits no veu de cap de
les maneres aquest desplegament que diu el govern que ha fet, sinó que més aviat veu un
titular, i no una mesura efectiva i real a la ciutat.
El Sr. Villagrasa anuncia que hi votarà a favor. Creu que, si realment saben el que fan
implantant la policia de barri, aquest informe el govern el deu tenir fet i l’hauria pogut
presentar en aquesta sessió. Per tant, reitera que hi votarà a favor perquè si no el presenten
avui suposa que el presentaran en la propera sessió.
Constata que es presenta la policia de barri com una cosa nova, tal com indica el web de la
Guàrdia Urbana, que diu: «És un nou model de treball de la Guàrdia Urbana.» Considera,
però, que això no és cert, perquè fa molts anys que la Guàrdia Urbana va tenir la implantació
de la policia de barri de diferents maneres. Afegeix que el que s’explica en el web de la
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Guàrdia Urbana és una definició de manual, perquè en qualsevol manual es troben aquests 5
punts del que es pot entendre com a policia de barri. Per tant, insisteix que no és una cosa
nova.
Considera que una altra cosa és com s’aplica al territori, com afecta els agents de la Guàrdia
Urbana i quines funcions han de fer. Comenta que molts agents de la Guàrdia Urbana li diuen
que la policia de barri ha de tenir una vigilància dinàmica, perquè ha d’estar a prop del
comerç, conèixer les entitats, però, en canvi, la seva vigilància és estàtica. Explica que es
dediquen a vigilar punts concrets, de manera que allà els delinqüents no actuen perquè estan
delinquint més enllà. Considera que alguna cosa falla en el dispositiu perquè si és estàtic no
és dinàmic i si no és dinàmic el perill que hi hagi un possible delicte és més gran.
Per tant, li agradaria saber l’estudi que el govern va dur a terme de mitjans materials, de
mitjans humans i de pressupost quan parlaven d’implantar la policia de barri. Creu que al
final és un intent de disfressar la mala política de seguretat que ha tingut l’alcaldessa Colau,
és a dir, un bon intent per la seva banda de tractar de corregir la mala gestió d’aquest
govern. Però pensa que el govern ho està fent de manera incorrecta, perquè quan un
implanta una policia de barri ha de tenir en compte quantes policies actuen sobre la ciutat i,
per tant, quin tipus de coordinació hi ha amb el CNP, amb els Mossos d’Esquadra i amb la
policia portuària. Considera que això ho ha d’incloure l’informe que es demana en aquesta
sessió, perquè sovint la Guàrdia Urbana no arriba al port i hi ha la policia portuària.
Creu que al final això ha intentat ser més un bon titular que una proposta efectiva. Diu que
esperarà l’informe que el govern presentarà, però entén que falten mitjans tant materials
com humans i saber si el govern ha parlat de les condicions laborals amb els sindicats i si
s’han corregit o no.
Constata que queden pocs mesos, però que si algú, com l’alcaldessa, intenta implantar una
policia de barri creient en la Guàrdia Urbana ho hauria fet el primer any de mandat, no
acabant el mandat actual.
El Sr. Casas li diu al Sr. Coronas que li ha fet gràcia, perquè sí que és veritat que quan et
multen el tens molt a prop, sobretot a un estudiant que l’acaben de multar amb 380 euros
per posar un adhesiu.
Apunta que el Sr. Recasens i el Sr. Samsó van entrar a l’Ajuntament per canviar el concepte
de seguretat de Barcelona. Considera que tenien les eines i ho podien fer, però
malauradament entén que, pel que fa al concepte de seguretat, encara estan en el
tardofranquisme.
Així doncs, hi votarà en contra.
El Sr. Recasens agraeix les mans esteses i l’actitud positiva de quasi tots els grups. Està
absolutament d’acord amb el fet que cal fer un informe, per al qual ja estan recopilant dades,
de manera que es compromet a presentar-lo.
Pensa, però, que s’ha de presentar al final de la implementació. Diu que, com que això se’n
va molt lluny, com a mínim l’haurien de presentar al final del tancament inicial del projecte.
Opina que probablement és millor presentar-lo al gener o febrer que no pas el mes següent.
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En tot cas, reitera que sí que presentaran un informe definitiu, que explicarà que això no té
res d’electoralista, sinó que va començar el 2016, que el 2016 es va fer el pla director, que
això deriva del pla director i que, per tant, van esperar a tenir tancat el pla director per
començar la prova pilot al maig de 2017 i que a partir de llavors van anar incorporant
progressivament 7 districtes més. Explica que han fet els 3 últims districtes ara, però que els
en queden 2 més per tancar, com deia el regidor del PDeCAT, que constata que està molt
posat en la matèria i sap ben bé com funciona la policia de barri, cosa que li agraeix.
Indica que, efectivament, és un model nou, perquè es distingeix el que és la policia de
proximitat, que és tota la Guàrdia Urbana, del que és la policia de barri, que ha de ser una
mena de referent pilot per explicar a la resta de la unitat com i quins són els problemes més
determinants del barri per tal que la policia de barri pugui ser més efectiva. Reitera, doncs,
que sí que és un model nou, tal com es va definir en el pla director.
Apunta que, com que cada barri i cada districte tenen característiques pròpies, hi ha una
certa descentralització del model, i per això hi ha una oficina de proximitat que coordina els
protocols de treball perquè la desconcentració no es converteixi en descoordinació. Explica
que s’estan coordinant amb la resta de la Guàrdia Urbana.
Assegura que els regidors l’han sentit fer autocrítica en aquesta Comissió, ja que ha estat el
primer que ha fet autocrítica quan alguna cosa no ha funcionat bé. Reconeix, doncs, que la nit
al començament va ser una fallada, ja que no es va tenir en compte aquesta descoordinació
en el primer moment. Tanmateix, explica que, de seguida que es va detectar això, s’han
incorporat a la nit totes les formacions i, per tant, la nit ja participa en les formacions i té
contactes amb la policia de barri per tal que es puguin transferir els problemes del matí i de la
tarda al torn de nit.
Pel que fa als recursos materials, anuncia que ja s’explicaran en l’informe, però avança que
s’ha dotat dels recursos materials que han estat necessaris, com ara taules, ordinadors,
impressores, telèfons mòbils, i s’ha fet una inversió important en formació per competències i
habilitats.
Quant a recursos humans, indica que, com saben, es presenten voluntàriament, de manera
que saben perfectament el lloc on van i ho trien. Apunta que la selecció es fa dins del que
seria la mateixa unitat, com ja s’ha dit.
Per tant, reitera que aquesta funció és operativa i que ha de col·laborar amb la feina de tota
la unitat i passar informació i prioritzar problemes en la unitat.
En relació amb les 150 places d’agents que hi ha a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, indica que alguns d’aquests aniran a reforçar la Guàrdia Urbana de proximitat.
El Sr. Martí agraeix al comissionat que hagi assumit la realització i el lliurament de l’informe.
Li matisa, però, que el mes següent és gener, tenint en compte que el Sr. Recasens ha dit
que serà al gener o febrer.
Així mateix, vol agrair el suport de tots els grups, i també el de la CUP, encara que hagi estat
en contra.
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El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del
Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr.
Villagrasa expressa el vot favorable del PP i el Sr. Casas expressa el vot contrari de la CUP.
S’aprova.
Del Grup Municipal ERC:
16. (M1519/10127) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció insta el govern municipal a presentar, per escrit a la següent Comissió, un informe
sobre quines haurien de ser les millores tècniques que cal implementar en les eines des de
Guàrdia Urbana, en pro de la coordinació entre els diferents cossos de seguretat de la ciutat
de Barcelona.
El Sr. Coronas constata que continuen demanant informes de millora. Indica que aquesta
proposició d’acord té el mateix esperit, ja que demana un informe de millores en seguretat.
Comenta que és sobre un tema de què han estat parlant en diferents comissions i al Plenari.
Indica que a ERC hi ha un tema que els preocupa, que és la coordinació dels agents entre
cossos de seguretat pel que fa al carrer. Dona per descomptat que pel que fa als
comandaments la coordinació hi és, i també en els despatxos i planificació, però diu que, a
l’hora de la veritat, a peu de carrer els agents que estan fent actuacions pateixen aquesta
manca de coordinació. No sap si això també és degut en certa manera al fet que hi ha un cert
classisme entre cossos, tot i que no li agradaria expressar-ho d’aquesta manera. Indica, però,
que la sensació és aquesta, que hi ha cossos que diuen: «Jo m’encarrego de la seguretat
pública i tu del trànsit.»
Tanmateix, constata que a l’hora de la veritat, quan hi ha una denúncia, una queixa o una
intervenció, la policia que és més a prop gairebé sempre és la Guàrdia Urbana. Per tant,
considera que és molt important que la coordinació i el traspàs de la informació de la Guàrdia
Urbana als Mossos d’Esquadra funcioni molt bé.
Indica que la proposició que presenta va en aquesta línia, sense posar en dubte que a nivell
de comandaments o a les taules i en les juntes de seguretat tota aquesta coordinació es
gestiona i es planifica. Diu que s’ha detectat que les petites coses que es produeixen, que són
les importants, perquè és en el moment de l’actuació o en el moment de no disposar de la
informació per poder actuar, s’haurien de resoldre. Creu que hi ha mancances que podrien ser
fàcilment resoltes.
Per tot això demana al govern municipal que presenti per escrit, si pot ser en la pròxima
sessió, l’informe sobre quines haurien de ser les millores tècniques que cal implementar en
les eines des de la Guàrdia Urbana, precisament per millorar la coordinació entre els diferents
cossos de seguretat a la ciutat.
El Sr. Martí anuncia que votarà a favor d’aquesta proposició del Grup d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Constata que és un altre informe que es demana al govern, de manera que van
posant deures al govern. Espera que, com que ja ho tenen tot avançat, els puguin ajudar al
fet que els acabin de fer i a lliurar, si pot ser el mes següent millor. Constata que no deixa de
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ser una sol·licitud d’informació correcta, que els ajudarà a tots, també segurament al govern,
a fer els seus deures.
Recorda que el seu Grup en l’anterior sessió va portar una proposició, que va ser aprovada,
que anava molt en la línia d’aquesta d’ERC. Explica que era una proposició que demanava, a
part d’ampliar patrulles mixtes i Guàrdia Urbana amb Mossos d’Esquadra, aprofundir en
aquelles eines de col·laboració policial i institucional amb altres cossos, especialment amb els
Mossos d’Esquadra. Recorda que tot això es va discutir i es va aprovar. Constata, doncs, que
aquesta proposició d’Esquerra Republicana de Catalunya reincideix sobre els plantejaments
que ja es van discutir en l’anterior sessió de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció.
Així doncs, ho veu correcte i demana que quan aquest informe es pugui lliurar s’entregui a
tots els grups. Per tant, reitera que hi votarà a favor.
El Sr. Sierra constata que novament es demana un informe i novament expressa el seu vot
favorable, entre altres coses perquè Ciutadans ja va demanar el 2016 l’adequada coordinació
del 112 i del Centre d’Emergències i perquè és una qüestió d’eficàcia i de sentit comú.
Vol aprofitar l’ocasió per felicitar el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per
aquesta proposició, que no és sinó fruit del que és fer política municipal com l’entén
Ciutadans, que és trepitjant el carrer i assabentant-se de primera mà dels problemes.
Considera que la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els seus companys de la Guàrdia
Urbana de Barcelona és essencial per resoldre determinats problemes que són molt fàcilment
solucionables. Per tant, espera ansiosament aquest informe. Diu que de ben segur podran fer
aportacions per poder millorar-lo, ja que és una qüestió no tan sols essencial, perquè
concerneix la seguretat, sinó que és una qüestió que salva vides en un determinat moment i
que també afecta no solament els companys de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra,
sinó també els Bombers de Barcelona.
La Sra. Andrés anuncia que també hi votarà a favor per tal que es presenti aquest informe en
què han de constar les millores tècniques que calen perquè la Guàrdia Urbana es pugui
coordinar millor.
Tanmateix, constata que la coordinació és cosa de dos i que ni el govern municipal actual ni
el Govern de la Generalitat actual han estat a l’altura per poder coordinar absolutament res.
Aclareix que es refereix al fet que a l’altre costat de la plaça tampoc no hi ha hagut resposta,
com quan l’alcaldessa ha tornat sense èxit de les demandes que ha fet al president.
Conclou, doncs, que cal una coordinació, mitjans tècnics i voluntat política per tal que aquesta
coordinació sigui real i efectiva. Pensa que cal actualitzar el conveni del 2005, com s’ha dit
reiteradament, de manera que s’ha de posar en marxa a l’altre costat de la plaça. Opina que
calen més Mossos d’Esquadra, ja que els Mossos d’Esquadra s’estan lamentant contínuament
de les condicions en què treballen i la manipulació i instrumentalització política que estan
patint contínuament.
Apunta que la Guàrdia Urbana es queixa de l’abandonament institucional, del suport
institucional que ha de rebre de l’alcaldessa, que és la regidora de Seguretat i Prevenció de
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l’Ajuntament de Barcelona. Diu que la Junta Local de Seguretat no té certesa de què pot tenir
i què no pot tenir ni d’un cantó ni d’un altre de la plaça. Considera que, en definitiva, les
demandes de coordinació que tots els grups fan necessiten també aquestes dues voluntats
polítiques.
El Sr. Villagrasa expressa el seu vot favorable. Recorda que el seu Grup de manera reiterada
ha demanat que es revisi el conveni amb els Mossos d’Esquadra i la policia portuària.
Constata que no tan sols actuen els Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona, sinó també la
policia portuària i el CNP, de manera que cal revisar els protocols.
Creu que, dins d’aquesta proposta, també fa falta incloure un balanç del funcionament del
Centre de Coordinació del carrer Lleida, perquè si no hi ha coordinació entre els Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana és que alguna cosa falla dintre d’aquella sala. Comenta que en
aquella sala hi ha taules per districte, separades, de la Guàrdia Urbana i els Mossos
d’Esquadra, cosa que no té cap sentit.
Planteja el supòsit que si hi ha un robatori al carrer València, per exemple, un mosso
d’esquadra potser hi va des de 5 travessies més avall i a la cantonada hi ha una patrulla de la
Guàrdia Urbana, però que aquesta no se n’assabenta i no hi acudeix. Pensa que,
possiblement, si hi hagués aquesta coordinació, s’hauria pogut detenir aquell atracador.
Indica que això ha passat de manera reiterada des de fa anys.
Conclou, doncs, que alguna cosa falla en el Centre de Coordinació, perquè si hi hagués un
bon funcionament segurament la coordinació seria molt millor. Malgrat això, es tem que amb
l’actual conseller d’Interior les coses no aniran gaire bé, perquè amb els problemes de
seguretat que hi ha a Barcelona sembla que la cosa no va amb ell, i pel que fa als problemes
de seguretat que hi ha al metro de Barcelona, que sí que és competència dels Mossos
d’Esquadra, no obre la boca. Indica que les últimes notícies del conseller són si es fa o no una
purga de mossos d’esquadra o quan ell era porter de discoteca si deixava entrar o no Rufián a
la discoteca. Diu que aquestes són les últimes notícies del conseller d’Interior.
Per tant, creu que cal pressionar per fer un bon conveni amb els Mossos d’Esquadra i amb la
policia portuària. Afegeix que cal pressionar el conseller d’Interior perquè sàpiga que és
conseller d’Interior i que el que passa a Barcelona també és competència seva.
Finalment, sol·licita el balanç del Centre de Coordinació, no de l’equipament, ja que en
parlaran després, sinó de la feina que es fa allà dins, perquè sembla que alguna cosa falla
quan hi ha taules per districte separades a escassos metres del seu company i no hi ha
coordinació ni comunicació entre aquests cossos, quan dins d’aquest edifici en teoria s’haurien
de coordinar els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana.
El Sr. Casas diu que votarà en contra de qualsevol informe o proposta d’aquest tipus, no pel
fet que l’informe estigui ben especificat o sigui fins i tot raonable, sinó simplement perquè per
la CUP no entra en el fons de la qüestió, que és la política de seguretat en un estat de dret.
Considera que mai no s’ha fet aquest debat.
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Demana al Sr. Recasens que no se centralitzi, com sempre es fa, en l’actuació particular d’un
agent, perquè no és això, ja que el Cos de la Guàrdia Urbana és un col·lectiu molt heterogeni,
en què fins i tot hi ha gent que pot votar partits d’esquerres.
Creu que falta formació, com ara formació en concepte de perspectiva de gènere. Diu que, tot
i que seria desitjable, no demana tenir un grup a la Guàrdia Urbana amb sensibilitat LGTBI,
com passa a l’Ajuntament de San Francisco, però pensa que s’hauria de començar a treballar
en polítiques de seguretat.
El Sr. Recasens constata que en aquesta sessió estan molt de mà esteses. Pensa que deu ser
l’esperit nadalenc i ho agraeix a tots els grups.
Entén que estan en fase de passar comptes i, per tant, està disposat a acceptar fer tots els
informes que calguin i que faci falta, perquè justament estan dient que la transparència és
una de les polítiques de seguretat. Per tant, no té cap inconvenient a fer els informes que
calguin, i més en aquesta fase final del mandat.
Indica que, evidentment, portarà per escrit una sèrie d’elements. Diu que tots els elements
que es detecten es fan, perquè si els detectessin i no ho fessin serien bastant irresponsables.
Explica que s’ha renovat tota la plataforma Mycelium de gestió d’emergències, així com molts
cotxes, tants com s’ha pogut. Afegeix que s’estan migrant les actuals PDA que fan servir els
agents per efectuar denúncies a les bases de dades de DGT i dels Mossos d’Esquadra i que,
per tant, s’està reforçant la coordinació i s’està executant tota una renovació de PC. Reitera
que donarà als grups tot això per escrit, a quina necessitat respon i el que costa.
Diu que accepta qualsevol suggeriment de millora que els grups tinguin d’informacions, però
indica que tot això està en fase de canvis.
Accepta al representant de la CUP que cal un debat sobre polítiques de seguretat i estat de
dret, però diu que les circumstàncies i el dia a dia els estan portant a ajornar-lo, tot i que
està disposat a debatre aquest tema quan el Sr. Casas vulgui.
Demana, però, que els regidors no diguin que no hi ha coordinació, perquè sí que n’hi ha,
tant institucional com a la sala conjunta. Explica que el mateix matí l’alcaldessa s’ha reunit
amb la consellera de Justícia pel tema de judicis ràpids. Afegeix que hi ha coordinació amb
Interior per canviar el model. Diu que justament s’està treballant amb el subgrup de la Junta
Local de Seguretat per canviar el model.
Reconeix que tot és millorable i que si hi ha alguna cosa que no funciona s’ha d’arreglar, però
assenyala que els esforços de coordinació s’estan redoblant no només amb els Mossos
d’Esquadra, sinó amb tots els cossos que hi ha presents a Barcelona.
Destaca que és evident que el govern està treballant i vol treballar amb un model de
seguretat de futur i, per tant, que els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i també la policia
portuària i la policia de l’Estat tinguin un marc diferent perquè la ciutat està canviant i és
diversa i ha de ser diferent i dinàmic.
Està d’acord que els acords de 2005 estan envellits i s’han de reformar, per la qual cosa s’hi
està treballant. Diu que, igual que el govern ha assumit lideratge en el fet de demanar més
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presència policial i demanar un segon jutjat de judicis ràpids, també assumeix el lideratge i el
repte de reformar un model policial no pensant en termes polítics o electoralistes, sinó en
termes de servei a la ciutat i d’un model policial que ha de ser una cosa a llarg termini.
El Sr. Coronas agraeix tots els vots favorables, que fan que s’aprovi.
No sap si l’esperit nadalenc l’interpretaran igual les persones que hauran de fer aquest
informe, perquè diran: «Ostres, un altre informe», cosa que vol dir més feina per a ells, però
sens dubte els farà motivar perquè segur entendran que fer un informe d’aquestes
característiques implica millorar el servei i tot el que sigui millorar el servei a la ciutadania, en
aquest cas en matèria de seguretat pública, és feina ben feta i ben aprofitada.
Tanmateix, no creu que sigui un informe que es pugui fer des d’un despatx parlant només
amb comandaments. Considera que aquest informe s’ha de fer a peu de carrer, parlant amb
els agents i amb les seves petites problemàtiques, que es troben dia a dia. Diu que no
demana un gran informe de nivells de coordinació, perquè això ja dona per descomptat que
existeix, tot i que segurament és millorable, però diu que aquests temes són més fàcils de
treballar. Especifica que el que demana és que es treballi més a peu de carrer, que es vegi
realment quins són els problemes en el seu dia a dia, en cada intervenció, quines són les
pegues que tenen pel que fa a la coordinació, que no és que siguin moltes. Pensa que
l’objectiu és que, si es vol tenir una policia d’excel·lència, aquests petits detalls s’han de
cuidar, perquè els agents se senten més cuidats, les intervencions són més acurades i perquè
aquest principi de responsabilitat amb la seguretat pública ha de passar sobretot pels petits
detalls.
Diu que aquí discrepa amb el portaveu de la CUP, i pensa, modestament, que s’equivoca.
Anuncia que posarà un exemple sobre això que demana, que ja l’havia explicat, però creu
que en aquesta Comissió venia una altra regidora de la CUP. Explica que al Poble-sec hi va
haver unes agressions sexuals continuades durant un període de dues setmanes. Comenta
que quan la Guàrdia Urbana entrava en el torn de nit, que era la que cobria la franja fins a les
6 del matí, que era l’hora en què es produïen, feia 48 hores que esperava la descripció que
tenien els Mossos d’Esquadra. Indica que, per tant, això sí que afecta la seguretat pública i
que això és model de seguretat. Especifica, doncs, que es refereix a aquestes petites coses de
detall, de coordinació entre cossos, que haurien de funcionar millor, o que almenys
puntualment no funcionen prou bé i, per tant, cal polir-ho.
Pensa que segurament caldria tenir un debat general sobre la seguretat, però diu que no
tindran temps ni en 6 minuts ni en 3, ja que ho haurien de fer en un espai molt més ampli.
Manifesta que ERC estaria encantat de tenir-lo i que de cara a les properes eleccions
municipals creu que tothom ja està treballant en programes i tenen aquest debat internament
i externament. Per tant, pensa que seria bo que busquessin els espais per poder-ho fer.
Reitera que en una comissió, amb el temps que tenen, cal concretar molt les coses perquè
realment siguin útils, ja que si es fan debats generalistes a l’hora de la veritat sí que
serveixen per veure que els grups renyen molt el govern i el Sr. Recasens, que per ell ja és el
42è regidor de l’Ajuntament, perquè ha fet més intervencions que cap regidor de
l’Ajuntament, tot i que no pot assistir als plenaris, però segurament deu ser el que més
informes deu haver fet. Insisteix que no hi ha marge per poder fer aquest debat amb
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profunditat, encara que està d’acord amb el fet que la seguretat no es limita només a més
policies al carrer, sinó que hi ha moltes altres coses i s’ha de tractar de manera transversal,
des de l’educació i molts altres àmbits.
Repeteix que aquesta s’apuntava en un cas molt concret, amb unes millores molt concretes,
que creu que beneficien la ciutadania. Per tant, no demana al Sr. Casas que ho reconsideri,
però sí que li vol transmetre que creu que en aquest cas concret potser, des del seu humil
punt de vista, s’equivoca.
El Sr. Recasens li diu al Sr. Coronas que farà l’informe tan complet com pugui, però que farà
prevaldre la rapidesa a tot el que li demana el regidor d’ERC, perquè com més li demani més
temps necessitarà per fer-lo. Conclou, doncs, que farà l’informe i que si després falta alguna
cosa ja el complementarà.
El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del
Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr.
Villagrasa expressa el vot favorable del PP i el Sr. Casas expressa el vot contrari de la CUP.
S’aprova.
Del Grup Municipal PSC:
17. (M1519/10166) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1.- Mobilitzar tots els dispositius, recursos humans i materials necessaris
durant la present campanya de Nadal per tal de garantir a les zones comercials de la ciutat
tant l’aplicació d’efectives i immediates mesures de prevenció com la seguretat de ciutadanes
i ciutadans a través d’un significatiu augment en la dotació i presència d’efectius operatius i
agents dels cossos policials de la Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d’Esquadra. 2.Incorporar als espais de major afluència elements de millora de la seguretat vial i de reforç de
la senyalització.
La Sra. Andrés comenta que la seva iniciativa també va en la línia d’aquest esperit nadalenc a
què apel·lava el comissionat, de manera que espera que també el practiqui i accepti aquesta
proposició.
Constata que és una època de l’any en què es trobaran amb una gran afluència de persones
en el centre de la ciutat, especialment a les zones on hi ha més comerç o hi ha activitats
programades, com la plaça Catalunya. Explica que la proposició del seu Grup va en la línia de
demanar que es posin més efectius i més recursos en aquestes zones per tal de prevenir
situacions i no haver de treballar de manera reactiva, sinó intentant preveure les possibles
situacions que es donaran. Considera que la Guàrdia Urbana i el comissionat i el govern tenen
prou experiència per determinar quines poden ser aquestes situacions que cal prevenir i
evitar. Pensa, doncs, que cal treballar des d’aquest punt de vista per tal que els que han de
treballar treballin i els que han de gaudir gaudeixin en aquestes zones aquests dies.
El Sr. Martí anuncia que, també imbuït d’aquest esperit nadalenc, votarà a favor d’aquesta
proposició del Grup Socialista. Creu que és adient tenint en compte que ja estan en
campanya nadalenca i realment Barcelona en aquests moments té un plus d’afluència de
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persones en àrees especialment comercials tant de la ciutat com de fora de Barcelona, per la
seva capacitat d’atracció comercial molt important de gent de fora, sumat a les obres que hi
ha, que és una cosa a tenir en compte, sobretot pel punt 2 de la proposició, quan el PSC parla
d’incrementar la senyalització i els elements de seguretat viària en aquests espais més
comercials. Considera que el conjunt d’obres simultàniament portades a terme per
l’Ajuntament o a través de concessionaris realment dificulten no solament l’accés a aquests
espais centrals de la ciutat, sinó també de moure’s per la ciutat, per molt transport públic que
es pugui agafar a vegades. Per tant, pensa que està plenament justificat.
Afegeix que, a més, abans, en l’altra proposició que ha defensat en nom del Grup Municipal
Demòcrata, ja ha fet referència a comunicacions oficials per escrit de la policia, tant de la
Guàrdia Urbana com dels Mossos d’Esquadra, en els principals eixos comercials de la ciutat,
en què admeten la manca de recursos humans per portar a terme amb garanties plenes la
seva funció de prevenció i de persecució de possibles fets delictius que hi pugui haver al
voltant de les zones comercials.
Per tant, tenint en compte la suma de tots aquests factors, opina que és més que justificat
que el govern assumeixi aquesta responsabilitat. Diu que segurament no serà difícil mobilitzar
tots els dispositius i recursos humans que l’Ajuntament té a l’abast. Tanmateix, posant una
mica d’aigua al vi al Partit Socialista, pensa que serà gairebé impossible que s’incrementin les
dotacions d’efectius que no existeixen. Conclou que allò que no existeix difícilment es podrà
posar sobre la taula per incrementar els dispositius de seguretat i de prevenció, tant en àmbit
de la seguretat vial com en l’àmbit de la persecució de la prevenció del delicte i de l’incivisme.
Reitera, però, després d’aquestes consideracions, que hi votarà a favor.
El Sr. Sierra anuncia que també hi votarà a favor, no tan sols pel contingut de la proposició,
que veu adequat, principalment perquè són zones de molta afluència, en què la majoria dels
barcelonins fan la despesa total de les seves compres. Comenta que el comerç de Barcelona
en aquesta campanya de Nadal recapta i factura la major part de la facturació anual.
Indica que en aquestes grans afluències de persones cal tenir especial cura perquè el comerç
de Barcelona és un dels més perjudicats de totes les activitats il·lícites que es consenten a la
ciutat i dels alts índexs de delinqüència de la ciutat.
Insisteix que no tan sols votarà a favor per aquestes raons, sinó també per l’última amenaça
que l’autodenominat Estat Islàmic ha llançat contra Barcelona publicant un vídeo en què hi ha
imatges del terrible atemptat del 17 d’agost de 2017. Suposa que es mantindrà, doncs,
l’alerta 4 sobre 5. Pensa que, malauradament, per aquesta amenaça terrorista es veurà
complerta la proposició del Partit Socialista, perquè li consta que la mateixa Guàrdia Urbana
col·labora en punts de control antiterrorista i perquè els Mossos d’Esquadra, tant com altres
forces de seguretat de l’Estat, tindran present aquestes amenaces. Constata que aquests
senyors no amenacen de manera gratuïta i que desgraciadament quan fan una amenaça
l’acaben complint.
Opina que cal conscienciar-se i ser conscients d’aquesta amenaça real. Indica que les zones
on es realitza la campanya de Nadal són zones comercials de molta afluència. Recorda que el
dia anterior a Estrasburg es va atemptar en un mercat de Nadal. Per tant, considera que el
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fet que s’extremi aquesta seguretat en general és més adequat avui, tenint en compte els
fets del dia anterior, tot i que el dia anterior també ho hauria considerat adequat.
El Sr. Coronas manifesta que només pot votar a favor de la proposició, encara que entén que
com a proposició d’acord arriba una mica tard, perquè la campanya de Nadal ja ha començat i
està segur que la previsió, la preparació, els dispositius, etc., ja estan en marxa i ja està
decidit de fa temps. Pensa, doncs, que amb els mitjans humans i materials de què es disposa
ara mateix ja s’està fent aquesta funció preventiva als espais de més afluència.
Troba evident que quan es cobreixen espais de molta afluència també se’n descuiden d’altres.
Constata que la ciutat és tan complexa i tan diversa que, si passa alguna cosa, que espera
que no passi, tampoc no se’n podrà culpar explícitament uns i altres. Considera que no es
tractarà que es tirin les culpes els uns als altres, sinó que es faci la feina el millor possible i
que amb els recursos que hi ha es cobreixin el màxim de zones possibles i que, en tot cas, es
pugui intervenir de manera ràpida si passa alguna cosa.
Constata que hi ha una feina molt important que no és en l’àmbit municipal, que són els
serveis d’intel·ligència, que són els que més i millor prevenció poden fer en matèria de
terrorisme, perquè els atemptats terroristes tal com es plantegen s’eviten abans que un
terrorista pugi en una furgoneta i que disposi de material per fer mal. Remarca que aquesta
és la manera d’evitar-los, i més davant del tipus d’atacs que es produeixen darrerament a
Europa, però no tan sols a Europa, ja que possiblement Europa sigui el continent que menys
atemptats terroristes pateix ara mateix.
En tot cas, hi votarà a favor, perquè respon a una lògica absoluta en la situació actual, però
insisteix que es presenta una proposició perquè en la campanya de Nadal es faci una cosa
quan ja s’està en campanya de Nadal. Reitera que vol pensar que tot això ja s’està fent i que
ja està en marxa.
El Sr. Villagrasa expressa el seu vot favorable. Diu que és veritat que durant molts anys s’han
presentat iniciatives similars en el Districte de Ciutat Vella, perquè segurament és el districte
més comercial i amb més afluència de gent en la campanya de Nadal, tot i que n’hi ha tot
l’any.
Considera que cal protegir el comerç, els usuaris, els comerciants, que no hi hagi top manta a
prop dels comerços, però sobretot per les últimes amenaces que hi ha hagut per diferents
canals gihadistes d’intentar tornar a atemptar a Barcelona, fins i tot amb fotos dels Mossos
d’Esquadra. Recorda que, tal com ha dit el portaveu d’ERC, hi ha la prevenció, però també el
poder de reacció, és a dir, que si no es pot evitar, s’ha d’intentar que, si hi ha un atemptat,
produeixi el mínim dany possible.
Pregunta al Sr. Recasens si en els centres d’aglomeració els agents del dispositiu de vigilància
de la Guàrdia Urbana portaran una arma llarga, ja que és molt important. Comenta que a
França per una llei estatal es va permetre que tots els policies municipals o locals portessin
una arma llarga, perquè al final havien de fer front amb pistoles als gihadistes i l’efectivitat és
molt inferior. Reitera la pregunta de si els agents portaran una arma llarga, i més tenint en
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compte les últimes amenaces que s’han anat rebent per diferents canals. Constata que, quan
amenacen, l’intent segurament està sobre la taula.
Diu que li preocupa molt que aquestes setmanes s’hagin produït aquestes amenaces, ja que
intentaran anar on fa més mal, que és on hi ha més gent. Per tant, demana que, no tan sols
per protegir el comerç, sinó també per protegir tots els barcelonins, estiguin atents al que
pugui succeir i que dotin la Guàrdia Urbana amb el millor material possible perquè puguin fer
la seva feina de manera eficient.
La Sra. Reguant diu que poden parlar tant com vulguin de la prevenció, però constata que
sembla que l’única prevenció estigui dirigida als cossos de seguretat, mentre que considera
que la prevenció va molt més enllà i hauria d’abordar moltes més coses, de la mateixa
manera que es focalitza en la campanya de Nadal, és a dir, que es posa el focus en una clau
comercial, quan va molt més enllà.
Per tant, indica que per la CUP parlar de prevenció és parlar de polítiques que siguin molt més
integrals i permanents i no focalitzar-ho cap al top manta, etc. Diu que, com que ha arribat a
mig debat, s’espera a acabar d’escoltar intervencions per emetre el vot.
El Sr. Recasens diu que començarà pel final. Està d’acord i comparteix la idea de la CUP que
la prevenció és molt més que seguretat i que, per tant, s’ha de treballar en temes de
prevenció a llarg termini i de manera transversal en totes les estructures a disposició, també
la policial, però no només aquesta, per descomptat.
Pel que fa a la proposta del Partit Socialista, anuncia que seguirà en la tònica de votar a favor
i també hi està d’acord, bàsicament perquè ja s’està fent. Comenta que, com ja s’ha dit
reiteradament, ja ha començat l’operació de Nadal, de manera que explicarà el que s’està
fent.
Informa que s’ha desplegat l’operació Nadal entre l’1 de desembre i el 13 de gener, 24 hores
del dia, transversal i a tots els districtes, perquè tots han d’estar protegits, però especialment
en els que tenen més afluència i concentració. Assenyala que s’estan desplegant patrulles
mixtes de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra a tots els districtes de la ciutat, amb
especial èmfasi als eixos comercials i als punts de màxima afluència de persones en cada
barri. Indica que hi ha eixos comercials a tots els barris, no tan sols al centre, de manera que
el govern està preocupat per tota la ciutat.
En referència a la seguretat vial, apunta que es faran controls preventius d’alcoholèmia i
drogotest i de documentació i que es reforçaran, en especial en els punts amb un índex més
alt d’accidentalitat de la ciutat. Explica que això es farà en coordinació amb el Servei Català
de Trànsit de la Generalitat. Afegeix que es farà especial atenció a evitar i corregir la
circulació de vehicles de mobilitat personal.
Informa que, d’altra banda, s’ha reforçat la senyalització viària amb un total de 150 noves
senyalitzacions de trànsit durant aquesta operació de Nadal. Comenta que també s’està
reforçant el control i la correcció de conductes incíviques. En concret, per donar xifres, explica
que s’està desplegant en els dies de màxim servei un total de 450 agents operatius al carrer.
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Indica que, bàsicament, Ciutat Vella i l’Eixample mereixen un especial capteniment, de
manera que és on hi ha més concentració d’efectius, perquè és on hi ha més afluència de
persones per Nadal. Diu que es prioritzen les patrulles a peu i que, a més a més, hi haurà
altres dispositius específics durant els festius més assenyalats, com ara la Nit de Cap d’Any,
la cavalcada de Reis o la Fira de Reis de la Gran Via.
Comenta que per Nadal s’intensificarà l’operació Xarxa per prevenir els actes delictius al
metro de Barcelona. Informa que amb el partit del Tottenham del dia anterior es van fer més
de 100 identificacions i hi va haver 59 investigats al metro, de manera que s’està treballant
intensament en aquestes operacions del metro.
Explica que el CUESB també s’activarà per l’operació Fred per a totes les persones que
necessitin el recurs CUESB a causa del fred, així com s’implementarà la restricció de camions
en els dies significatius, especialment per la cavalcada de Reis.
Diu que en principi tots aquests temes són els que es duran a terme amb els recursos que hi
ha, tot i que, com saben, els recursos són limitats. Afegeix que aquests dies el que s’està
preveient de manifestacions i concentracions els detraurà una part de recursos, que hauran
de posar en els llocs on calgui.
Pel que fa a l’amenaça terrorista, manifesta que no pot dir en aquests moments com està la
situació, ja que Barcelona no s’ocupa d’això, però indica que s’ha demanat informació i que
està per confirmar realment quina és la credibilitat de l’amenaça abans de començar a
treballar-hi.
Finalment, manifesta tota la solidaritat amb Estrasburg i especialment amb un barri que
coneix molt.
La Sra. Andrés reconeix que pertoca fer la declaració de solidaritat amb Estrasburg, i agraeix
que hagi explicat en què consisteix aquest dispositiu que, efectivament, ja està previst.
Comenta que, tot i que també se n’ha presentat una a la Comissió d’Economia i Hisenda molt
centrada en el tema comercial, precisament ha portat aquesta proposició perquè aquestes
circumstàncies excepcionals que esmentava el comissionat entén que poden distorsionar el
pla previst.
Indica que, d’una banda, hi ha les obres, tot i que evidentment això s’ha tingut en compte,
però que després hi ha tot aquest factor nou, ja que es preveuen mobilitzacions, que seran
segurament així i que requeriran coordinar molt bé les dotacions previstes, fins i tot
incrementar-les en algunes zones per garantir dues coses: el dret a manifestació que es té i
que no es pot vulnerar de cap de les maneres i s’ha de fer també en condicions de seguretat
per a les persones que hi participen, que no tinguin cap patiment pel fet de manifestar-se, i,
d’altra banda, també el dret que té tothom a gaudir de les festes. Considera que és
incontestable que l’afluència al centre de Barcelona hi serà, i especialment hi serà amb
infants, perquè hi ha tota una previsió a la plaça Catalunya d’activitats lúdiques per als més
petits, cosa que també s’ha de poder garantir.
Constata que és una realitat molt complexa, que el PSC volia portar a la sessió per conèixer
quines previsions hi havia i també per treballar en l’àmbit de la prevenció, que reconeix que
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cal fer amb una estratègia global. Recorda que el seu Grup ha qüestionat molt que hi ha
aquesta manca d’estratègia a Ciutat Vella en general. Insisteix, però, que, tot i que sigui a
llarg termini, aquests dies s’ha de poder concentrar per garantir el que passarà al centre de la
ciutat, tant aquestes manifestacions o concentracions de persones per la situació política
actual com el que comporta el Nadal, que és consumisme però també són activitats lúdiques
per als petits, amb la qual cosa cal tenir molta cura.
Finalment, agraeix als grups el seu suport per, entre tots, poder fer front a aquests dies o
viure’ls com cadascú vulgui.
La Sra. Reguant anuncia que farà una abstenció.
El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot favorable del
Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr.
Villagrasa expressa el vot favorable del PP i la Sra. Reguant expressa l’abstenció de la CUP.
S’aprova.
Del Grup Municipal PP:
18. (M1519/10114) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar l’Ajuntament de Barcelona a personar-se com a acusació particular
davant dels incidents i dels danys causats pel moviment okupa en el mobiliari urbà i béns
públics durant la manifestació del passat 1 de desembre.
El Sr. Mulleras recorda que el passat 1 de desembre a la plaça Universitat va començar una
manifestació del moviment okupa que s’encaminava cap a la plaça Catalunya. Explica que els
manifestants, una part dels quals anaven encaputxats, es van desviar pel carrer Tallers i es
van dirigir a l’interior del barri del Raval a través de la plaça Castella i la plaça dels Àngels.
Apunta que van arrasar els carrers del Raval per on passaven i ho destrossaven tot, com ara
contenidors públics, terrasses, mobiliari urbà, etc., de manera que van generar una situació
de tensió i de pànic entre la població.
Comenta que, segons la premsa, els Mossos d’Esquadra van practicar 4 detencions. Diu que
aquests Mossos són els mateixos que el Sr. Torra critica quan fan el mateix amb els CDR, per
exemple.
Indica que aquest govern municipal, que sembla que moltes vegades té aquest estrès
tuitaire, sobretot alguns regidors, com la mateixa alcaldessa Ada Colau, en situacions
semblants s’han apressat a fer algun tuit per demanar responsabilitats o fer acusacions. Però
constata que, en canvi, en aquest cas encara han de saber què opina el govern municipal
sobre aquesta situació que es va viure a Barcelona i no tan sols si condemna o no aquests
fets, és a dir, si l’alcaldessa Colau està a favor o en contra d’aquests fets, sinó si l’Ajuntament
es personarà com a acusació particular. Recorda que el govern va dir que es personaria com
a acusació particular quan hi hagués desperfectes al mobiliari urbà, i constata que en aquest
cas hi ha hagut desperfectes.
Diu que aquesta proposta, doncs, va encaminada en el sentit que l’Ajuntament es personi
com a acusació particular davant els incidents i els danys causats pel moviment okupa en el
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mobiliari urbà i béns públics durant la manifestació del passat 1 de desembre. Aclareix que la
proposició simplement vol que l’Ajuntament exerceixi el compromís que en el seu moment
van dir des del govern municipal que tindrien, ja que de fet després ha vist que no es practica
ni s’exerceix quan els que ho causen són els moviments okupes o alguns col·lectius afins al
govern municipal.
Per tant, li agradaria que el govern municipal es definís, sobretot en aquest aspecte, i també
que els altres grups municipals donin suport a aquesta proposició per tal que aquest
Ajuntament es personi com a acusació particular davant aquests incidents.
El Sr. Martí anuncia que el Grup Municipal Demòcrata, com ha fet sempre, vol denunciar i
condemnar aquests actes vandàlics i propis de delinqüents que van provocar el pànic a la
gent que hi viu, hi treballa o que passava en aquells moments per allà. Considera que
realment són comportaments impresentables des de tots els punts de vista.
Diu que, de fet, ignora què se n’ha fet, d’aquests 4 detinguts, si van passar a disposició
judicial, etc. Insisteix que condemna aquests fets i els lamenta profundament. Agraeix als
Mossos d’Esquadra la feina que van fer, perquè van evitar molts mals, que s’haurien produït
si no haguessin intervingut o ho haguessin fet d’una altra manera.
Dit això, indica que esperarà a la informació que pugui donar el govern en relació amb les
dades que pugui tenir, que el Grup Municipal Demòcrata no té i, per tant, ignora quin és
l’abast dels danys, més enllà del que ha sortit als mitjans de comunicació. Per tant, manifesta
que té constància que es van tombar alguns contenidors i que van destrossar un parell de
terrasses, amb cadires i taules, de dos establiments de la zona, però repeteix que no té
informació sobre l’abast real dels danys en mobiliari públic o en funcionaris públics, en aquest
cas policies, especialment la Guàrdia Urbana, que donava suport a l’operació dels Mossos
d’Esquadra.
Per tant, reitera que condemna els fets i que està a l’espera de conèixer la informació del
govern i el seu posicionament per definir el sentit del seu vot.
La Sra. Mejías anuncia que votarà a favor de la proposta perquè creu que és important que
l’Ajuntament de Barcelona decideixi una vegada per totes de quin cantó vol estar, si del cantó
dels que compleixen la llei o del costat dels que la incompleixen i provoquen amb les seves
actituds greus danys a Barcelona, a la seva imatge i a la convivència de tots els barcelonins.
Diu que se sumarà a aquesta proposta perquè creu que és una manera bastant clara de dir
prou a una certa actitud d’impunitat que es dona a la ciutat de Barcelona amb aquest tipus
d’altercats, disturbis o d’activitats irregulars. Afegeix que també cal dir prou al suport que
sovint rep el moviment okupa per part de l’Ajuntament de Barcelona i del govern municipal i
de les seves entitats afins.
Creu que és un bon moment per dir prou als que utilitzen de manera il·legítima aquest
Ajuntament per donar cobertura als que fan servir la força i els disturbis per aconseguir les
seves pretensions. Per això pensa que és important que davant d’aquestes actituds del
moviment okupa que arrasen amb tot el que troben cada vegada que volen fer alguna
reivindicació cal que l’Ajuntament es posicioni en contra i es personi com a acusació particular
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per denunciar aquests fets. Opina que això també significaria una actitud de suport als cossos
i forces de seguretat, en aquest cas als Mossos d’Esquadra, que, malgrat intentar contenir
aquest tipus d’actituds, es van veure driblats i els okupes van aconseguir entrar en el barri
del Raval i van acabar arrasant botigues, carrers, mobiliari urbà i terrasses, i també com un
mecanisme de suport a la Guàrdia Urbana en la seva tasca davant dels qui provoquen
altercats, disturbis i danys en els carrers de Barcelona i que sovint posen en risc la vida de les
persones.
Per això es vol sumar a aquesta proposta i exigir que l’Ajuntament es personi com a acusació
particular i que no es mantinguin impassibles davant d’actituds que provoquen danys com les
que van dur a terme els okupes aquells dies.
El Sr. Coronas, en primer lloc, vol deixar ben clar que els disturbis, el trencament de mobiliari
urbà o de béns privats no li sembla una bona forma de protesta i, per tant, s’ha d’actuar.
Ara bé, constata que la proposició parla del moviment okupa. Pregunta què és el moviment
okupa, si és un concepte que va bé al Partit Popular per encasellar una determinada ideologia
que no li convé i, per tant, vol reprimir. Pregunta si una banda internacional de lladres de
pisos que okupa un local, un pis o una nau i hi fa activitats delictives és moviment okupa. Vol
saber si un col·lectiu de joves que okupa un local en desús i l’utilitza per fer una feina
comunitària altruistament és moviment okupa. Considera que moviment okupa és un
concepte molt complicat i que té una filosofia positiva al darrere. Indica que hi ha parts
d’aquest moviment que possiblement no formen part del moviment i que actuen d’una
manera que no toca.
Però considera que aquesta proposició busca agafar tot un col·lectiu molt divers, etiquetar-lo,
posar-lo en un paquet i dir que és dolent i nociu per a la societat, amb la qual cosa no està
d’acord, perquè si existeix un moviment okupa amb una filosofia de moviment okupa és una
resposta ciutadana, rebel, a les mancances que té el sistema democràtic i de garanties
socials. Diu que es pot parlar d’habitatge, de lleis mordasses o de moltes coses que
segurament al PP ja li estan bé, però que a ERC no. Indica que el seu Grup creu que la
responsabilitat des de la política no està en el fet de titllar de negatiu o de delinqüent tot un
col·lectiu que és molt complex i divers a favor de la ideologia que un defensa. Diu que ja hi ha
institucions per fer això i que és des de les institucions que cal intentar canviar aquestes
coses, com ara canviar lleis d’habitatge, la Llei mordassa i moltes coses que ara mateix estan
perjudicant bona part de la ciutadania, per la qual cosa d’alguna manera és lícit i legítim que
la ciutadania protesti. Aclareix que no està parlant d’aquest cas concret, perquè segurament
en aquest cas l’actitud no va ser la correcta, per la qual cosa hi ha hagut 4 persones
detingudes i entén que hi haurà una investigació i que judicialment si han de suportar alguna
pena la suportaran. Però torna a demanar que no s’etiqueti tot un col·lectiu, perquè no
tothom és igual.
Conclou que la filosofia d’aquesta proposició no li agrada, i per això hi votarà en contra.
La Sra. Andrés diu que la voluntat del PSC en tots els casos és no criminalitzar mai col·lectius
sencers ni abordar fenòmens singulars amb una perspectiva generalitzadora. Manifesta que el
seu Grup rebutja la violència i els fets violents, però insisteix que no li agrada la terminologia
generalitzadora de col·lectius del caire que sigui.
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Indica que el Partit Socialista no comparteix en absolut la filosofia del moviment okupa i que
no és favorable a les okupacions de cap de les maneres, però reitera que tampoc no li agrada
generalitzar ni assenyalar per un fet violent i d’una manera general. Considera que la
violència és un fet greu i que l’han d’assumir els qui la provoquen.
Diu que al seu Grup li preocupa molt la permissivitat i la deixadesa del govern i que l’espai
públic es pugui convertir en un espai franc on cadascú faci el que vulgui. Li agradaria que
quan es produeixen actes violents l’Ajuntament de Barcelona es coresponsabilitzés en el fet
que no quedessin impunes, però en relació amb les persones que han comès la violència i
l’acte, i no les altres, que podien ser-hi o acompanyar.
Per tant, esperarà a veure què diu el govern també per manifestar el seu vot.
La Sra. Reguant constata que s’han dit paraules com pànic o arrasar, i pensa que es busca
posar una grandiloqüència en una realitat que no és això. Indica que es tracta de defensar el
dret a l’habitatge i de gent que s’organitza per defensar-se davant d’agressions dels lobbys
immobiliaris, que no veu que aquí es condemni. Manifesta que es parla de mobiliari urbà per
intentar que el debat no se centri en què denuncia el moviment okupa i per què s’okupa, què
hi ha al darrere de les polítiques neoliberals, que s’han traduït en polítiques d’habitatge els
darrers anys.
Diu que estaria encantada que es tingués la mateixa bel·ligerància per denunciar la violència
immobiliària contra les veïnes, cosa que no passa o el Partit Popular no ho fa. Recorda que la
setmana anterior es va suïcidar una veïna del barri de Gràcia víctima de la violència
immobiliària, i constata que hi ha hagut un silenci enorme. Comenta que aquesta companya
es va treure la vida per posar al centre què està passant a molts dels barris de la ciutat
davant dels lobbys o davant del mobbing immobiliari.
Constata que el PP va a la sessió a parlar de mobiliari urbà, però ella es pregunta quin
mobiliari urbà exactament es va destrossar l’1 de desembre al vespre, ja que el Partit Popular
ho afirma categòricament.
Pensa que també es podria parlar del dispositiu del Cos dels Mossos d’Esquadra, que es va
dedicar a encapsular els manifestants des de l’inici, però, en canvi, no es parla d’això.
Considera que amb aquesta acció es va condicionar el dret de manifestació de les persones.
Pel que fa a la gent que s’estava manifestant, indica que era gent que al llarg d’aquests anys
l’han desnonat, gent que viu al carrer, etc. Constata que el focus segueix sent el mobiliari
urbà, mentre que fins ara ningú ha estat capaç de dir de quin mobiliari urbà estan parlant.
Manifesta que, com era previsible, la CUP no comparteix l’anàlisi que el Grup Popular fa d’això
i que, per tant, els trobaran permanentment al cantó contrari del que el PP defensa, perquè
sempre estaran amb les veïnes que defensen un dret bàsic com el de l’habitatge.
El Sr. Asens diu que serà breu perquè s’han tractat aquests assumptes en moltes ocasions i
no vol que es converteixi en un dia de la marmota.
Explica que els criteris de personació estan clars i que els han explicat a moltes sessions, a
més d’estar al web, i els discuteixen sempre, un dia darrere l’altre, però insisteix que estan
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molt clars. Per tant, reitera que no tornarà a fer incidència sobre aquests criteris, tot i que hi
continua havent confusió, i anuncia que es limitarà a respondre el que el PP demana en
aquesta proposició. Afegeix que tampoc no farà reflexions sobre què és el moviment okupa o
no, com feia el Sr. Coronas.
Comenta que en aquest cas, com deia la regidora de la CUP, no s’han produït aquestes
destrosses de mobiliari urbà que el Sr. Mulleras denunciava, ja que no consta ni a la Guàrdia
Urbana ni a Ecologia Urbana cap mobiliari ni cap contenidor danyat. Reconeix que es va
moure algun contenidor, però aclareix que no n’hi ha cap de danyat, de manera que el govern
no té legitimitat activa per reclamar res com a Ajuntament de Barcelona.
Indica que, de fet, el servei de neteja va ser el normal i que tampoc no va haver-hi un servei
extra. Per tant, considera que no són perjudicats per aquests fets. Així doncs, davant la
demanda de personar-se com a acusació particular per reclamar els danys ocasionats a
l’Ajuntament, tenint en compte que no hi ha cap agent de la Guàrdia Urbana lesionat, malgrat
que sí que hi ha un mosso, de manera que seria la Generalitat qui podria personar-se amb
aquesta condició, manifesta que, encara que l’Ajuntament volgués, no es pot personar en la
causa.
Per tant, desestima la proposta del Partit Popular.
El Sr. Mulleras diu que no es pot anar a un debat negant la realitat, tenint en compte que tota
la premsa parla de danys a mobiliari i als contenidors públics i que hi ha 4 detinguts per part
dels Mossos d’Esquadra. Vol aprofitar aquest torn per defensar també la feina que van fer els
Mossos d’Esquadra, que van practicar 4 detencions, que no creu que fossin de forma gratuïta,
sinó que va ser perquè hi havia incidents i violència al carrer.
Demana que una vegada per totes l’Ajuntament deixi clar quin és el seu posicionament i que
digui de forma clara si està a favor de la legalitat o dels que infringeixen la llei. Pensa que
l’ambigüitat calculada, com la que fa servir el Sr. Asens, l’únic que dona lloc és a la impunitat
i a la gratuïtat dels que provoquen incidents i danys a la ciutat. Considera que amb
l’ambigüitat el govern dona lloc a aquesta impunitat i al fet que ser incívic i provocar incidents
contra el mobiliari públic surti gratis i no hi hagi cap tipus de condemna ni iniciativa per part
de l’Ajuntament.
Aclareix que no diu que siguin okupes, sinó que l’únic que demana és que l’Ajuntament es
personi com a acusació particular davant dels incidents. Especifica que els que diuen que són
okupes són ells, ja que ho diuen en el seu cartell de convocatòria de la manifestació. Indica
que el dibuix que hi ha en la convocatòria de la manifestació no és gaire pacífic ni pacifista,
perquè hi surten ganivets que sembla que estiguin sagnant. Destaca que el cartell que està
mostrant és el que ells publiquen a les seves xarxes socials.
Insisteix que són ells els que s’autodenominen okupes i «mani okupa» i són ells els que
provoquen el perjudici als veïns de Barcelona. Considera que, quan l’Ajuntament mira cap a
un altre costat, que és el que està fent en aquest moment, dona l’esquena als veïns de
Barcelona, igual que quan no exerceix cap tipus d’acusació ni practica cap diligència contra
els manifestants que van provocar incidents el dia del Raval.
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Destaca que això és el que ha passat i el que passa amb el vot del Sr. Asens.
El Sr. Martí manifesta que el Grup Municipal Demòcrata estava disposat a votar en relació
amb la informació que facilités el govern. Indica que si la informació que venia del govern
hagués estat una altra hauria actuat amb tota coherència. Comenta que, com a portaveu de
prevenció i seguretat del seu Grup, no li tremolarà el pols a l’hora de prendre decisions
dràstiques i coherents amb la legalitat davant de fets absolutament impresentables de
violència.
Diu que s’ha de creure el Sr. Asens perquè és el govern, però pensa que amb la informació
que ha donat no hi ha prou base per donar suport a aquesta iniciativa. Tanmateix, assenyala
que quan el PP barreja okupes violents amb CDR perd tota validesa la seva iniciativa política
per seguir uns fets delictius concrets en un àmbit determinat. Indica que els CDR no tenen
res a veure amb moviments violents.
Per tant, votarà en contra en funció de la informació que ha donat el govern de la ciutat.
La Sra. Mejías creu que és lamentable que alguns pretenguin defensar el dret a l’habitatge
amb violència i que, a més, hi hagi grups polítics que ho justifiquin, com també són molt
lamentables els criteris que té el Sr. Asens de personació, que són els que convenen al
govern en funció del seu sectarisme i de l’ús il·legítim que fa d’aquest Ajuntament per
defensar els interessos dels que van ser els seus exclients o de qui són entitats afins.
Per tant, es torna a manifestar a favor d’aquesta iniciativa perquè creu que no es pot
consentir que a Barcelona hi hagi espais d’impunitat per als qui són afins al govern municipal
o els qui intenten justificar la reivindicació d’un dret amb violència. Reitera que ho van fer
arrasant terrasses i generant disturbis.
La Sra. Andrés, a partir del que ha dit el tinent d’alcalde, que no hi ha hagut aquestes
destrosses del mobiliari, però veient que hi ha hagut 4 detinguts, no sap què fer i per això
farà una abstenció.
El Sr. Asens diu que el sorprèn el dogmatisme des del qual intervé el Sr. Mulleras, perquè el
que ha explicat en la seva intervenció no és la seva opinió, sinó el que diu la Guàrdia Urbana i
el Departament d’Ecologia. Comenta que a vegades el regidor del Partit Popular fa defenses
molt elogioses de la Guàrdia Urbana, però que després, quan no li convé el que diuen, s’hi
posiciona en contra, cosa que el sorprèn.
Considera que el Sr. Mulleras venia a la sessió amb un guió preestablert i que no l’ha
modificat quan li ha explicat quina era la realitat i aquesta realitat no coincidia amb el seu
relat. Posa de manifest que el PP planteja que el govern municipal es personi com a acusació
particular per reclamar els danys que s’han ocasionat a l’Ajuntament de Barcelona, però
insisteix que ell li ha dit que no hi ha danys i que cap guàrdia urbà ha estat danyat. Reitera
que el regidor del Grup Popular es nega a creure-ho i parla dels mitjans de comunicació. Diu
que ha estat mirant les notícies, però que no ha trobat cap referència a cap dany municipal.
Així doncs, no sap què llegeix el Sr. Mulleras, perquè ni La Vanguardia ni El País parlen de cap
agent de la Guàrdia Urbana ni cap mobiliari urbà que estigui danyat. Insisteix, doncs, que l’ha
sorprès.
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Aclareix que no hi ha persones il·legals, com sempre diu el PP. Especifica a la Sra. Mejías que
els criteris no són seus, sinó del govern.
El Sr. Mulleras constata que la vida et dona sorpreses, perquè en el mateix lloc dels okupes
violents avui es troben el PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP i Barcelona en
Comú. Diu que aquesta és la sorpresa d’avui en aquesta Comissió.
El Sr. Asens expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot contrari del Grup
Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa
el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Mulleras expressa el
vot favorable del PP i la Sra. Reguant expressa el vot contrari de la CUP. Es rebutja.
Del Grup Municipal CUP:
19. (M1519/10104) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: - La retirada immediata del monument a Cristòfor Colom. - La creació d’un
espai amb els col·lectius que treballen per la memòria del genocidi comès durant la
colonització d’Amèrica per tal de repensar l’espai, i posar-lo al servei de la memòria històrica
de les classes populars.
La Sra. Reguant comenta que les societats han construït i construeixen i transformen les
seves pròpies explicacions de si mateixes i del món. Indica que és un fet que la història la
construeix cada societat i cada societat la va interpretant en el fons. Diu que aquesta
construcció de les representacions a través de les quals els humans manifesten les maneres
com se situen en el món es tradueix en tota mena de simbolitzacions, moltes d’elles sovint
contradictòries en una societat de classes i desigual.
Apunta que una estàtua, sigui quina sigui, forma part d’aquest procés històric: què es
recorda, què es valora, com s’expliquen les coses i quins referents històrics s’ofereixen per
actuar en societat. Indica que a Barcelona es podria resseguir el fil de la història de la ciutat a
través de la vida i la mort dels seus propis monuments, però també sovint a través dels
monuments que mai no s’han erigit.
Indica que per entendre una representació simbòlica, com ara una estàtua, no s’ha de mirar
el símbol directament, sinó que també cal mirar com es manifesta socialment, què canalitza i
cap a on vehicula pensaments i accions socials.
En aquest sentit, entén que el monument de Colom no és un símbol de trobada entre iguals,
sinó d’imposició. Reconeix que és evident que no es pot atribuir a Cristòfor Colom l’única
responsabilitat d’una colonització sagnant. Tanmateix, diu que el que motiva la proposta és el
rebuig dels continguts associats històricament a aquest monument.
Constata que al llarg del temps l’estàtua de Colom ha estat objecte d’una representació
dominant d’acord amb la qual s’exalça un procés colonial i, en definitiva, esclavista. Indica
que les estàtues a la bases del monument a Colom sintetitzen els motius de la vinculació
historiogràfica i estatal entre la figura de Colom i els successius dies de la raza, la hispanidad
i la fiesta nacional, que s’han anat construint a l’entorn de l’estàtua de Colom. Considera que
la figura d’un home americà agenollat als peus d’un capellà europeu parla per si sola.
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Entén que aquest espai ha de ser un espai de dignificació del que va ser i, per tant, també de
reparació històrica. Per això planteja una cosa que ja en algun moment, en un marc molt més
ampli, la CUP havia posat sobre la taula, i és la retirada del monument a Colom i el treball de
l’Ajuntament de Barcelona amb els col·lectius que treballen per la memòria del genocidi
comès durant la colonització d’Amèrica per donar-li a aquell espai un símbol absolutament
diferent que també mostri quina és la Barcelona que es vol explicar, que es vol que es recordi
i que es vol dignificar amb un monument.
El Sr. Ciurana comenta que, com reconeixen els mateixos antecedents, és un debat amb un
cert déjà-vu perquè al setembre de 2017 creu que la Sra. Rovira ja el va portar, tot i que no
ho podria assegurar. Es pregunta, doncs, què ha passat des de llavors fins ara, i constata que
hi ha hagut les declaracions del Sr. Josep Borrell, conegut pel cas Abengoa, pel cas Hisenda,
per sentir-se orgullós de participar en els actes de Societat Civil Catalana, al qual ell qualifica
també d’extrema dreta; conegut per incomodar un darrere l’altre diversos governs europeus
com el govern belga o l’eslovè; també conegut per deixar-se enganyar per una estafa
econòmica per Internet, cosa que diu molt d’una persona del seu nivell.
En tot cas, pensa que ara es fa pagar a Cristòfor Colom i a la societat catalana de finals del
segle XIX les declaracions del Sr. Borrell. Troba evident que tots se situen permanentment
quan parlen de símbols, de monuments o de patrimoni a vegades i tenen la temptació
d’instal·lar-se en la ucronia permanent, és a dir, jutjar i valorar l’any 2018 allò que va motivar
una cosa feta 100, 120, 130, 140 o 150 anys enrere.
Considera que aquest és un debat que enriqueix i que és interessant i que probablement
necessitaria més temps que el que tenen. Opina que també poden aparèixer altres
contradiccions. Pregunta què caldria fer amb el carrer dels Almogàvers o amb el carrer Ausiàs
Marc, que, més enllà de la seva literatura, va tenir un comportament personal no
homologable amb el que és políticament correcte; o què s’ha de fer amb Pablo Picasso, ja que
diversos estudiosos han considerat que la relació que tenia amb les seves parelles no era
precisament pacífica i tranquil·la.
Insisteix que és un debat de fons important i que no es pot ventilar amb tres minuts. Diu que
probablement si la proposició estigués enfocada només en el segon punt hi hauria molt més
punt de trobada i d’acord, ja que en el mateix monument a Cristòfor Colom a l’espai
d’informació que permet accedir a dalt es podria posar un espai de reinterpretació, si es vol,
explicant les circumstàncies, amb la qual cosa probablement trobarien punts d’acord.
Tanmateix, anuncia que s’esperarà a sentir la posició del govern per fer el posicionament
definitiu.
La Sra. Barceló considera que el revisionisme històric és necessari, però indica que el que la
CUP sol fer és revisionisme ideològic i per això ara de nou volen retirar l’estàtua de Colom.
Diu que sembla que la CUP tingui una fixació amb aquesta estàtua.
Pregunta a la Sra. Reguant si creu que per retirar una estàtua la història canvia el que va
passar fa més de 500 anys i canviaran les conseqüències. Diu que interpretar la història
sense tenir en compte el context pot ser força perillós.
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Troba curiós que la CUP parli dels pobles llatinoamericans i dels indígenes americans de fa
500 anys, i pregunta què passa amb els d’ara. Pregunta si la regidora de la CUP sap com
viuen moltes persones a Llatinoamèrica, perquè evidentment en la política un pot viure
ancorat en el passat o centrar-se en el present per treballar un futur millor.
Li agradaria saber si la Sra. Reguant coneix l’abandonament que pateixen moltes persones de
països llatinoamericans per les seves condicions de vida, pels nivells de pobresa, per la
precarietat laboral, per la manca d’accés al sistema de salut. Comenta, per cert, que la CUP
defensa molts governants d’aquests països llatinoamericans. Constata que la CUP hi torna a
insistir i es queden ancorats en el que va passar més de 500 anys enrere.
Afirma que el passat no es pot canviar i que tots han d’aprendre del passat, és a dir, repetir
el que va funcionar i canviar el que no va funcionar. Li agradaria que la CUP deixés aquest
simbolisme i treballés realment per l’aquí i l’ara.
Torna insistir en el fet que la CUP té una preocupació pel passat i pel que va passar amb els
indígenes americans, i els proposa una cosa més útil i que passa actualment. Proposa a la
CUP que parlin amb el Sr. Maduro, al qual sovint defensen; que li demanin que els expliqui
l’ecocidi que hi ha en l’anomenat Arco Minero a l’Amazones i que li preguntin com està
afectant les comunitats indígenes. Constata que això no passava fa més de 500 anys, sinó
que passa ara mateix. Creu que, a més, ells ho agrairien molt més que voler retirar l’estàtua
de Cristòfor Colom.
Considera que això és postureig i que l’únic que fa la CUP amb aquesta proposta és simplificar
la història. A més, recorda que l’estàtua de Colom és una icona de la ciutat des de l’Exposició
Universal de 1888 i que està inscrita com un bé d’interès local cultural en l’inventari del
patrimoni cultural català.
Expressa, doncs, el seu vot en contra, i creu que és molt més important defensar els drets
dels països llatinoamericans centrats en l’aquí i l’ara que no en fa més de 500 anys.
El Sr. Coronas reconeix que és cert que és el segon cop que debaten sobre aquesta qüestió.
Creu que els mitjans ja ho van reflectir com una cosa una mica sorprenent, per dir-ho
d’alguna manera.
Indica que el monument a Colom és fruit d’una època, que és la Barcelona fabril de
l’Exposició de l’any 1888, i també recorda una part de la història del país i d’alguna
participació catalana del descobriment d’Amèrica. Considera que això passa en la història de
qualsevol altre país. Constata que la història dels catalans té llums i ombres per donar i per
vendre, tal com indicava el regidor Ciurana quan parlava del carrer dels Almogàvers o els tan
nostrats Roger de Llúria i Roger de Flor. Pensa que així podrien començar a treure
personatges que segurament en el context històric van fer unes quantes barbaritats. Diu que
no pel fet de ser nostrats han de tenir un privilegi per davant dels que no ho són.
Afegeix que també es podrien preguntar què hauria d’haver fet l’alcaldessa de París amb
l’estàtua de Napoleó, que corona la columna de la Place Vendôme, o l’alcaldessa de Roma
amb la Columna Trajana, que és una expressió inequívoca de l’imperialisme romà, i diu que
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podria continuar fins a un llarg etcètera de monuments que segurament representen
personatges amb unes quantes ombres i punts foscos en la seva història.
No sap si a Cristòfor Colom se li ha de carregar tota la responsabilitat del genocidi que es va
fer amb els mal anomenats indígenes, els habitants d’Amèrica, ja que, més que descoberta,
Colom hi va topar. En tot cas, creu que hi ha feina que també s’ha de delegar als historiadors
en certa manera. Pensa que cal intentar despolititzar i posar en valor una sèrie de coses.
De totes maneres, manifesta que coincideix en el punt 2 plenament, ja que, de fet, creu que
la part de baix del monument a Colom, on actualment hi ha un espai d’enoturisme, potser no
és el lloc més adequat per a un espai d’aquestes característiques. Opina que, efectivament, hi
podria haver un centre d’interpretació en què s’expliqués la història més enllà de les imatges
que hi ha al monument de Colom.
Recorda que l’altra vegada el seu Grup va fer una abstenció, però diu que amb el temps, la
reflexió i també amb el que els historiadors s’han anat pronunciant amb el pas del temps
aquest cop farà una votació en contra.
La Sra. Andrés diu que Colom és una imatge icònica de la ciutat que tots comparteixen i que
és un patrimoni col·lectiu que està inventariat. Manifesta que és partidària de fer un
revisionisme de la història rigorós i amb els historiadors, però no de fer judicis ràpids a la
història des d’un punt de vista ideològic, perquè entén que el que li molesta més a la CUP no
és tant l’estàtua com el mateix 12 d’Octubre. Per tant, indica que no hi participarà, perquè si
es fan judicis ràpids de la història des d’un punt de vista ideològic s’arribaran a fer coses
absurdes, com treure la ciutat romana, perquè van venir els romans i van liquidar tot el que
hi havia abans, amb un gran imperi, o els almogàvers, que no anaven precisament fent
abraçades a la gent pel carrer.
Diu que si es parla de fer reconeixements a genocidis també hi ha els europeus, ja que es pot
parlar dels jueus o del que va passar a Bòsnia.
Per tant, hi votarà en contra.
El Sr. Mulleras constata que de tant en tant la CUP fa aquestes propostes. Diu que la regidora
Reguant ja es deu imaginar que li votaran en contra. Considera que són propostes piulades,
perquè els serveixen per fer un tuit o un titular, un breu en algun diari, de manera que la CUP
arrenca una mica d’espai als mitjans de comunicació.
Recorda que la CUP ho va fer quan va demanar expropiar la catedral, que li sembla que va
ser al Plenari de Ciutat Vella. Pensa que la CUP de tant en tant fa aquestes coses per dir:
«Escolti, que som aquí, eh?», perquè també han de dir alguna cosa de tant en tant.
Agraeix que la Sra. Reguant vagi a la Comissió, perquè altres companys seus ni tan sols
apareixen en algunes comissions. Per tant, li torna a agrair a la Sra. Reguant que sigui a la
Comissió, ja que normalment es queda fins a tard, tot i que no sap si fins al final. Davant la
rectificació d’algú, diu que té molt vista la Sra. Reguant, i pensa que deu ser d’una altra
Comissió. Lamenta que, per una vegada que li deia alguna cosa positiva, fos errònia.
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Considera que, amb tots els respectes, la proposta és una mica per riure, perquè ningú
s’imagina que ara puguin treure el monument a Colom de la ciutat de Barcelona, tenint en
compte que, com ja s’ha dit, és un monument emblemàtic.
Opina que és com pretendre que, com que estan en desacord amb els criteris de l’emperador
August de l’imperi romà, s’han de treure les columnes romanes del Temple d’August del Mons
Taber. Diu que això no es podria fer perquè són una relíquia històrica i que
arquitectònicament és un monument que cal conservar.
Afegeix que també s’han comentat els carrers que estan dedicats als almogàvers, que devien
ser molt catalans, però que no eren gaire pacífics, igual que Roger de Llúria, Roger de Flor,
etc. Fa broma sobre el fet que el Sr. Asens, sortint de la sessió, parli amb la Sra. Colau
perquè tregui les pintures del Saló de les Cròniques, perquè també són dels almogàvers i les
pintures no són gaire pacífiques.
Constata, doncs, que tot això no es fa i que en el cas de l’estàtua de Colom és el mateix.
Afegeix que, a més, es tracta d’un monument històric i emblemàtic de la ciutat, que es va fer
en unes circumstàncies molt determinades i que molts catalans, entre els quals es troba,
estan molt orgullosos de la fita històrica que va aconseguir Cristòfor Colom, perquè en nom
d’Espanya va descobrir Amèrica i és una de les fites més importants de la història del món, en
què Espanya en va ser protagonista. Insisteix, doncs, que està molt orgullós d’aquesta fita.
Explica que, a més, el Día de la Raza actualment el commemoren l’Argentina, Xile, Colòmbia,
Hondures, El Salvador, Uruguai i el Panamà. Destaca que el commemorem més els americans
que els espanyols.
Finalment, reitera que hi votarà en contra.
El Sr. Vinyes diu que comparteix amb la Sra. Reguant l’interès per la realitat colonial de la
ciutat. Recorda que des del 2016 el mateix comissionat va obrir un programa titulat
«Barcelona colonial», que al llarg dels anys ha servit per discutir, per fer congressos i, fins i
tot, un extens seminari, en què va participar un dels millors especialistes del monument a
Colom, Stéphane Michonneau. Explica que també s’acaba de fer un altre congrés
internacional sobre descolonitzar Europa.
Diu que potser l’únic que podria afegir per expressar aquest interès per la temàtica de fons és
que aquest mateix Onze de Setembre la conferència de l’11 es va encarregar precisament
sobre la temàtica de la Barcelona colonial, que la va fer un dels millors especialistes, el Sr.
Martín Rodrigo.
Considera que una altra cosa és la petició concreta que fa la CUP. Manifesta que aquest
govern no té cap motiu per acceptar-la, tota vegada que les propostes han de venir després
d’un debat serè i ciutadà i no han de correspondre exclusivament a uns col·lectius, sinó que
han de ser després del resultat d’intercanvis d’opinions al llarg del temps, no d’un mes ni d’un
any, sinó de més temps.
Indica que l’espai ja existeix i que està obert a tots aquests col·lectius, de manera que no
accepta la proposta per tots aquests motius.
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La Sra. Reguant cita Buenos Aires, Caracas, Los Angeles, i diu que Los Angeles va retirar el
monument a Colom un mes enrere. Demana, doncs, que no posin això com l’excentricitat de
la CUP, perquè es tracta d’un procés que s’ha iniciat a moltes altres ciutats del món i que ha
culminat amb la retirada del monument a Colom.
Diu que té a veure amb això que la CUP ho torni a posar en un marc molt més concret,
perquè l’anterior vegada agafava més elements. Per tant, veient que Los Angeles ho ha fet en
un procés de repressió històrica, que el Sr. Borrell fa les declaracions que fa i que fins i tot en
aquesta sala encara es parla de descobriment d’Amèrica en aquesta idea de «som els
europeus que descobrim els indígenes», creu que és interessant iniciar aquest procés de
reparació i de canvi.
Constata que se segueix en aquesta idea que només canviant discursos es canvien els fets.
Replica que no és que la CUP vulgui canviar el que va passar 500 anys enrere, perquè no ho
poden canviar, sinó que vol que la memòria històrica i que la ciutat que es construeix no es
basi en la commemoració d’això com a quelcom positiu, sinó que realment posi al centre el
que va passar i el genocidi que es va produir.
Finalment, li diu a la Sra. Barceló que no es preocupi, i ironitza sobre el fet que quan acabi la
sessió trucarà al Sr. Maduro, perquè té línia directa amb ell, normalment parla amb ell i ja li
traslladarà el que diu la regidora de Ciutadans. Considera que era estrany que no es posés
Veneçuela al centre, i constata que podria haver dit «chupito» directament cada vegada que
alguns regidors ho diuen. Torna a repetir que la Sra. Barceló no es preocupi perquè quan surti
ja trucarà directament al Sr. Maduro, per no dir que potser es pot comunicar amb el Sr.
Chávez i tot.
El Sr. Ciurana diu que, tot i que la intervenció del Sr. Mulleras té la virtut gairebé de fer-li
canviar el vot radicalment, lògicament el seu Grup votarà en contra, com suposa que ja
s’endevinava en la primera intervenció.
La Sra. Barceló celebra que la Sra. Reguant parli amb el Sr. Maduro en sortir de la sessió,
però demana respecte per a molts dels veneçolans que no poden tenir accés als drets bàsics
com l’alimentació, la salut o unes condicions laborals dignes.
El Sr. Vinyes simplement vol reiterar que aquest espai de debat i discussió sobre la realitat
colonial està obert, i recorda que, al marge del vot que ha donat, en realitat posar o treure un
monument té molt a veure amb la ideologia, ja que sempre és una decisió política. Diu que
això no es pot oblidar.
El Sr. Asens expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot contrari del
Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Coronas
expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del PSC, el Sr. Mulleras
expressa el vot contrari del PP i la Sra. Reguant expressa el vot favorable de la CUP. Es
rebutja.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
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Del Grup Municipal Cs:
20. (M1519/10147) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: - L’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu rebuig a les actituds
violentes i agressions a les seus judicials i servidors públics, als domicilis dels jutges i a
qualsevol tipus de pressió amb la intenció d’interferir en la feina dels jutges i magistrats. L’Ajuntament de Barcelona es reafirma en la defensa de la democràcia fonamentada en els
valors de convivència, llibertat, igualtat, i pluralisme polític i es compromet a actuar contra
els qui, amb la violència política tracten de limitar-los. - L’Ajuntament de Barcelona condemna
qualsevol acció de violència política perquè atempta greument contra la democràcia i la
llibertat, i pretenen limitar el dret dels ciutadans i en especial dels servidors públics. L’Ajuntament de Barcelona es reafirma en la defensa de la llibertat d’expressió i es
compromet a garantir-la evitant activitats o actituds que fomentin l’odi, per tal d’immunitzar
la democràcia d’episodis de violència i garantir els drets a totes les persones i formacions
polítiques d’expressar-se lliurement.
La Sra. Mejías explica que és una proposta que vol manifestar el suport als servidors públics,
als jutges i als fiscals, davant l’assetjament i els escarnis en domicilis com una forma de
coacció i d’intimidació per interferir en la seva tasca.
Per això vol sol·licitar a l’Ajuntament i a tots els grups municipals un posicionament clar a
favor del respecte a la llei, als funcionaris públics, als jutges i als fiscals que han d’impartir
justícia, perquè aquest respecte també és un respecte a la seva independència i a la seva
imparcialitat a l’hora de resoldre els diferents procediments.
Considera que aquest Ajuntament com a institució política no es pot quedar callat o mirar cap
a una altra banda pel que fa a aquests atacs, que busquen intimidar els servidors públics amb
la intenció de pressionar-los, és a dir, pressionar la justícia, coaccionar-los per interferir en la
seva tasca i modular així les seves resolucions.
Per això torna a insistir en el fet que és necessari condemnar aquests actes, no tan sols als
jutges i fiscals, sinó que també vol condemnar l’assetjament i l’assenyalament a les seves
famílies, als seus domicilis i a persones vinculades a ells.
Per tot això, diu que als que creuen que poden interferir en la tasca de la justícia amb
aquests atacs els donarà una mala notícia, perquè insisteix que el compliment de la llei no és
una opció, sinó que és una obligació. Destaca que no es poden relativitzar les resolucions
judicials, sinó que cal acatar-les, tant si els agraden com si no.
Així doncs, vol manifestar el seu suport a la justícia i a la judicatura davant d’aquestes
accions que han proliferat últimament en els seus domicilis, en els seus llocs de residència,
pel seu assenyalament, pels seus intents de coacció o intimidació, que intenten desacreditar
la seva tasca.
Insisteix en el fet que, malgrat que ja ho ha dit moltes vegades, aquest Ajuntament no pot
mantenir-se al marge davant d’aquestes actituds violentes i que justifiquen un intent de
doblegar la justícia.
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Per tant, torna a repetir que si aquestes persones creuen que amb l’assetjament pertorbaran
les condicions d’independència judicial o d’imparcialitat amb què pretenen desacreditar i
desarmar la tasca dels jutges s’equivoquen.
Per tot això demana a la resta de grups municipals que, en defensa d’aquesta justícia
imparcial i independent, aquest Ajuntament es pronunciï en contra de qualsevol tipus de
coacció o intimidació a jutges, fiscals, a la judicatura en general i a les seves famílies.
El Sr. Martí diu que el primer que li va venir al cap quan va llegir el text d’aquesta proposició
amb contingut de declaració va ser que hi ha uns magistrats que estan fent possible que hi
hagi unes persones innocents privades de llibertat injustament, a causa, precisament, de la
seva instrucció o de la tramitació dels recursos que van presentar. Aclareix que parla d’uns
magistrats concrets, no de la judicatura ni de la fiscalia en general.
Malgrat això, com que el Grup Municipal Demòcrata es caracteritza per ser un grup polític i
municipal seriós i coherent, indica que va voler entrar a debat i va treballar aquesta
proposició per intentar millorar-la, perquè evidentment és una declaració de part. Comenta,
doncs, que, sabent que és de part i tot i que hi ha presos polítics injustament privats de
llibertat, es va proposar equilibrar aquesta proposta i va fer un conjunt d’esmenes, algunes
de les quals inicialment podien haver estat incorporades, perquè es tractava de garantir la
llibertat i la lògica, de garantir que l’Ajuntament condemnés també qualsevol ingerència
política envers el poder judicial, exigint que s’estableixin mecanismes adients per garantir la
seva plena independència, cosa que en aquests moments no passa en alguns àmbits concrets
de la judicatura espanyola.
Afegeix que el seu Grup també va demanar que l’objectiu no solament fossin els magistrats,
els jutges i la fiscalia, a qui en algun cas s’ha tirat pintura groga a casa seva, cosa que
tampoc no és violència. Indica que el PDeCAT va considerar que, si es parlava de jutges,
magistrats i fiscalia, també es podia parlar de dirigents polítics, com ara el president de la
Generalitat de Catalunya o membres del govern, que també han estat assetjats o coaccionats
en la seva activitat política.
Diu que, com que ha estat impossible la incorporació de la totalitat d’aquestes esmenes, que
haurien equilibrat i fet més justa i no tan de part aquesta proposició, el seu Grup hi votarà en
contra, malgrat que ha intentat que deixés de ser un text de part i fos un text que pogués ser
assumit per totes les sensibilitats polítiques i ideològiques de l’Ajuntament.
El Sr. Coronas diu que ERC també es titlla de ser un partit responsable i que té molt clar que
no votarà proposicions que són absolutament irresponsables, com les que presenta Ciutadans
actualment sobre les qüestions que afecten el moment polític que estan vivint en aquest país.
Per tant, avança el vot contrari del seu Grup.
Considera que el que fa mal a la independència judicial són uns sumaris fets amb una
intencionalitat política molt clara, com els del 20 de setembre i l’1 d’octubre. Indica que són
sumaris que ja han quedat clarament desacreditats pel que diu la justícia internacional quan
valora i quan la justícia espanyola demana a la justícia internacional que extradeixin persones
aquí en funció d’aquests sumaris, ja que la justícia internacional considera que el que diu la
justícia espanyola no és veritat. Fa palès que això és el que desacredita la independència de
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la justícia, igual que els whatsapps del Sr. Cosidó en plena renovació del Consell General del
Poder Judicial dient que «controlarán la sala 2 desde detrás». Manifesta que això genera
malestar.
Indica que els polítics, els jutges, la policia i tots els que haurien de ser garantia dels drets i
de les llibertats de la ciutadania no són intocables. Pensa que el que hauria de ser intocable
és el dret a la lliure expressió, el dret a la protesta i el dret a la reivindicació de la ciutadania.
Considera que, si es reprimeix això, es perden les llibertats. Opina que pintar una seu judicial
no és un atac ni és violència. Constata que, segons aquesta proposició, sembla que estiguin
apallissant els jutges, cosa que no ha passat. Diu que si hagués passat el seu Grup ho
condemnaria, però insisteix que això no ha passat i que difícilment passarà.
Assenyala que la proposició parla de violència política, però diu que el concepte de violència
política l’ha inventat Ciutadans, que són els precursors i innovadors de la violència política,
perquè prediquen l’odi en totes les seves actuacions. El sorprèn que la proposta parli de
respectar la llibertat d’expressió quan és Ciutadans qui instiga la gent a retirar llaços grocs.
Pregunta si la llibertat d’expressió s’ha de respectar només si és la de Ciutadans. Constata
que Ciutadans són els de «no nos callarán», però que, en canvi, volen fer callar la resta. Diu
que fins aquí podien arribar.
Finalment, anuncia el seu vot en contra.
La Sra. Andrés diu que el Partit Socialista té una visió completament diferent de les
precedents i que votarà a favor d’aquesta proposició, que demana que l’Ajuntament de
Barcelona rebutgi les actituds violentes i les agressions a les seus judicials i servidors públics i
domicilis dels jutges; que reafirmi la defensa de la democràcia fonamentada en els valors de
la convivència, la igualtat i el pluralisme polític; que condemni qualsevol acció de violència
política; que es reafirmi en la defensa de la llibertat d’expressió i es comprometi a garantir-la
amb activitats i actituds que no fomentin l’odi.
Comparteix absolutament totes aquestes premisses, de manera que donarà suport a la
proposta i hi votarà a favor, perquè parla dels jutges, dels servidors públics. Entén que els
servidors públics, tant si són jutges com jutgesses o qui siguin, han de poder treballar en
condicions, sense amenaces per part de ningú. Considera que no cal que es cometi un acte
violent, sinó que senzillament amb l’estat d’opinió injustament generalitzat ja entén que no
estan treballant en les condicions que haurien de treballar.
El Sr. Mulleras anticipa el seu vot a favor d’aquesta proposta, entre altres coses perquè és
molt similar a una declaració institucional que va presentar el Partit Popular en el passat Ple
d’aquest Ajuntament, que lamentablement només va tenir el suport del PSC i de Ciutadans
per poder prosperar, de manera que no va prosperar.
Comenta que quan va presentar la seva proposta i quan veu aquesta proposta no entén que
hi hagi alguns grups que no hi votin a favor, perquè són qüestions de sentit comú. Constata
que s’està parlant de rebutjar actituds violentes i agressions a seus judicials i a servidors
públics, també en els seus domicilis; de defensar la democràcia fonamentada en els valors de
convivència, llibertat, igualtat i pluralisme polític; de condemnar qualsevol acció de violència
política, perquè atempta greument contra la democràcia i la llibertat, i de reafirmar la defensa
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de la llibertat d’expressió i comprometre’s a garantir-la evitant activitats o actituds que
fomentin l’odi.
Considera que, quan es donen situacions com les que s’estan produint amb alguns jutges i
polítics a Catalunya, s’està pressionant, condicionant i coaccionant la justícia per part
d’algunes posicions ideològiques. Diu que, quan hi ha amenaces directes a magistrats com el
Sr. Llarena i quan els joves d’Arran llancen pots de pintura groga al domicili particular d’un
jutge a Sant Cugat del Vallès, no s’està únicament llençant pintura groga, sinó que se li està
dient al Sr. Llarena que saben on viu, quina és la seva porteria, i que poden tornar quan
vulguin, perquè li han posat pintura groga a la seva porta. Indica que, quan s’entra en un
pàrquing i se li punxen les rodes i es pinta un cotxe com se li va fer al president del Partit
Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, el passat 17 de novembre, se li està dient que
saben on viu, on té el seu cotxe i que poden arribar on vulguin. Destaca que això és el que
feien els nazis amb els jueus als anys 30, és a dir, els assenyalaven perquè altres sabessin on
estaven i anessin després a buscar-los.
Manifesta que, quan es llancen aquests missatges, se li està volent dir a ell i a les seves
famílies que estan indefensos i que poden arribar fins a ells. Afegeix que també s’està
llançant un missatge a la resta per dir-los: «Compte, perquè si agafeu la responsabilitat i feu
el mateix que fan aquests polítics o aquests jutges, també anirem en contra vostra.» Reitera
que això és el que diuen aquests comandos que llancen pintura groga i amenaces a través de
les xarxes socials a aquests servidors públics.
Per tot això votarà a favor d’aquesta proposta.
La Sra. Reguant diu que parlar després del Partit Popular es fa una mica difícil, perquè
entraria en un debat directament amb el Sr. Mulleras, ja que fa un relat que és bastant
al·lucinant.
Constata que la Sra. Mejías parlava d’independència judicial, i pregunta de quina
independència judicial parla, perquè creu que no l’estan veient ni l’han vista. Considera que
aquesta s’ha sustentat i construït en una lògica de repartiment de cadires i de poder entre els
grans partits de l’Estat espanyol. Demana que la regidora de Ciutadans li expliqui on és la
independència judicial en tot el que s’ha anat veient darrerament. Constata que hi ha coses
que ja han mencionat alguns altres portaveus.
Troba que està molt bé que es parli de diferents àmbits de la violència, però demana que la
Sra. Mejías li expliqui què diu ella que és la violència política de qui escriu, perquè no sap de
quina violència política està parlant.
Per tant, com suposa que era previsible, expressa el seu vot en contra, perquè està molt bé
posar paraules boniques com llibertat d’expressió i la defensa d’aquest dret, etc., però diu
que, quan en el fons el que es busca és tot el contrari de defensar la llibertat d’expressió i de
garantir la democràcia, la llibertat i els drets, és intentar fer trampes per penjar-se una
medalla.
El Sr. Asens constata que aquest és un debat recurrent. Troba increïble que no es cansin de,
un cop i un altre, tornar sobre els mateixos temes.
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Anuncia que tampoc no hi podrà votar a favor. Diu que quan un llegeix el punt segon, el
tercer i el quart evidentment hi estan tots d’acord, perquè tots estan d’acord amb el fet de
defensar la llibertat d’expressió i la democràcia, rebutjar les accions de violència, però
manifesta que no pot estar d’acord amb la caracterització que es fa d’aquest tipus d’accions,
en aquest cas concret del llançament de pintura en un portal, sigui d’un jutge o no. Pensa que
no li dona més transcendència penal el fet que sigui un jutge, el del portal.
Considera que aquest discurs és criminalitzador, que no es correspon amb el que estableix la
llei, ja que la llei diu molt clarament que la violència s’exerceix contra les persones, no contra
les coses. Insisteix que per la llei penal la violència són tan sols els atacs o els danys que es
produeixen a les persones, no als objectes, de manera que pel Codi penal fer una pintada no
és violència. Recorda que ell és jurista i que als juristes en general els agrada ser rigorosos
amb els termes. Reconeix que col·loquialment a vegades s’utilitza de forma inadequada i es
parla de violència per fer referència a molts tipus de fenòmens, però insisteix que des d’una
perspectiva rigorosa del llenguatge el que s’estableix en la llei és que això no és violència, per
molt execrable que els sembli a uns o altres. Remarca que n’hi ha que s’indignen per
aquestes pintades, però, en canvi, callen davant les agressions feixistes, on sí que hi ha
violència contra les persones, no contra els objectes. Manifesta que aquest és un altre dels
motius pel qual no pot votar favorablement.
Destaca que han estat encomiables els esforços del PDeCAT per intentar esmenar la
proposició, i diu que el seu Grup ni tan sols ho ha intentat perquè sabia que no se’n sortiria.
Troba evident que és una proposició de part, en què es deixen de banda moltes altres
qüestions. Indica que aquesta proposició es produeix en un context en què hi ha hagut la
polèmica pels missatges del senador Cosidó, en què precisament es feia referència a una
autèntica interferència, perquè aquestes pintades no variaran el criteri del jutge, però les
pressions que pugui exercir algú que té poder, com el poder executiu o legislatiu, sí que
tenen capacitat per interferir-hi. Constata que aquestes sembla que no preocupen a alguns
regidors. Reitera que els que tenen capacitat d’alterar el principi d’independència no els
preocupen, entre altres coses perquè són ells mateixos. Considera que es confon el que és la
independència judicial amb una garantia o un privilegi corporatiu de cos, de blindar-se de
l’escrutini públic. Manifesta que això no és la independència judicial.
La Sra. Mejías reconeix que, evidentment, és una proposta de part, concretament de la part
que vol defensar i garantir la independència judicial, respecte de les parts que volen doblegar
i coaccionar la justícia i, a més, la desacrediten perquè la justícia no resol d’acord amb els
seus interessos.
Respecte a les esmenes del Grup Municipal Demòcrata que, segons el Sr. Martí milloraven el
text, comenta que en una de les seves parrafadas defensava el president de la Generalitat,
quan del que es tractava era d’una proposta absolutament objectiva i asèptica en defensa de
la llibertat dels jutges a l’hora d’impartir justícia.
Constata que alguns grups, com feia el Sr. Coronas, qüestionen la independència judicial
perquè els jutges no decideixen el que ells volen, de manera que, com que els jutges no
resolen en funció dels seus interessos, els desacrediten i s’acullen a resolucions judicials
d’altres jutges europeus que resolen sobre els procediments, no sobre el fons de la qüestió.
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Demana que el Sr. Coronas no confongui les coses, i insisteix que és sobre els procediments,
i no sobre el fons de la qüestió.
Manifesta que en els estats de dret no es pot prometre ni regalar la impunitat a ningú, sinó
que la gent se l’ha de jutjar pels seus fets. Per tant, diu que en els estats de dret ni es regala
ni es promet impunitat als que pretenen liquidar el mateix estat de dret.
Pel que fa a la pregunta de la Sra. Reguant sobre què és violència, respon que violència és
pintar la porta de la casa dels jutges, enviar persones a fer-los escarnis a casa seva o quan
són als jutjats, omplir els jutjats i tribunals de porqueria per fer referència al fet que la
justícia d’aquest país no els agrada i llançar els CDR contra la policia de Catalunya per, quan
aquesta es defensi, desacreditar-la i deixar-la a la seva sort. Pensa que els hauria de fer
vergonya fer coses com aquestes.
Per això recorda que volia aconseguir, tot i que ha fracassat, un pronunciament asèptic per
part de l’Ajuntament que garantís el fet d’estar en contra de totes les accions de coacció i
intimidació contra els jutges amb què s’intenti doblegar les seves resolucions. Constata que,
una vegada més, aquesta és una proposta de part, d’aquells que estan a favor de protegir i
defensar la justícia, una justícia imparcial, respecte dels que volen doblegar-la i ajustar-la als
seus interessos. Ja sap que alguns grups volien posar els regidors a dit, però diu que
Ciutadans prefereix que s’escullin per ells mateixos.
El Sr. Martí, en primer lloc, considera que classificar de parrafada un conjunt d’esmenes, com
ha fet la Sra. Mejías, és d’una manca de delicadesa absoluta.
En segon lloc, indica que els presidents Puigdemont i Torra i les seves famílies han rebut
amenaces de mort, cosa que no és res en comparació amb les pintades amb pintura groga
que la regidora de Ciutadans esmentava.
Finalment, comenta que el Sr. Barrientos, que és el president del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en la presentació de l’informe de la memòria anual de l’any judicial a Catalunya
va dir 4 dies enrere que cap jutge de Catalunya li havia fet arribar queixes per haver estat
amenaçat, amb violència o sense. Per tant, està d’acord amb la Sra. Mejías que aquesta
iniciativa ha fracassat, perquè no ha aconseguit res de res del que Ciutadans volia, de la qual
cosa s’alegra molt.
El Sr. Coronas considera que van, de fracàs en fracàs, fins a la derrota final, perquè al final la
democràcia guanyarà i la raó i la llibertat guanyaran.
Constata que quan els taxistes fan el que fan és una protesta, quan les armilles grogues a
França fan el que fan és una protesta, però quan un grup de 20 CDR talla un peatge o aixeca
les barreres són terroristes. Opina que això és un discurs de part, que fomenta l’odi, que ha
utilitzat la campanya a Andalusia per fomentar l’odi i els ha sortit malament perquè els han
passat per l’extrema dreta. Diu que era difícil, però que ho han aconseguit.
La Sra. Mejías no sap si doblar resultats a Andalusia és fracassar. Diu que Ciutadans se
senten molt orgullosos del suport que els ha donat el poble andalús, al qual han intentat
evitar insultar, no com altres, que ho han fet reiteradament.
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Manifesta que no fracassaran en la defensa d’aquesta independència judicial i d’aquesta
societat democràtica que alguns grups pretenen liquidar una vegada rere una altra amb les
seves iniciatives polítiques.
El Sr. Asens expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot contrari del Grup
Municipal Demòcrata, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa
el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras
expressa el vot favorable del PP i la Sra. Reguant expressa el vot contrari de la CUP. Es
rebutja.
c) Precs
Del Grup Municipal Demòcrata:
21. (M1519/10164) Que l’Ajuntament de Barcelona presenti un informe en la següent
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció sobre
quines accions s’han dut a terme respecte a les relacions amb els altres municipis de
Catalunya i de l’Àrea Metropolitana.
El Sr. Martí comenta que aquest prec té a veure amb el paper de l’alcalde o alcaldessa de
Barcelona davant de la resta de Catalunya. Indica que l’alcaldessa ha viatjat durant aquest
mandat per força ciutats del món, amb la qual cosa està d’acord, i que també ha viatjat a
algunes ciutats de l’Estat, especialment Madrid, ja que ella sempre ha dit que és la seva
capital preferida, i a altres ciutats capitals de província espanyola, totes elles o gairebé totes
dirigides per alcaldes o alcaldesses de Podemos i les seves confluències, com la Corunya,
València i altres ciutats, cosa que tampoc no li sembla malament.
Tanmateix, troba a faltar que l’alcaldessa hagi assumit el rol que en el seu moment va
assumir l’alcalde Trias en l’anterior mandat de fer costat, acompanyar, donar suport i ser
solidari amb la resta del territori, amb municipis de la resta del país. Recorda que l’alcalde
Trias va ser a Girona, Tarragona, Lleida, Manresa, Cardona, Sant Cugat, Vic, la Seu d’Urgell,
Figueres, Mataró, Almacelles, Vila-seca, Amposta, Igualada, Andorra, Illes Balears, oferint
solidaritat, acompanyament i lideratge compartit amb la resta del territori.
Vol saber, amb els pocs mesos que li queden a l’alcaldessa al capdavant de la ciutat, si pensa
fer alguna cosa similar.
El Sr. Badia diu que, com que el prec demanava un informe, l’accepta i que l’intentaran tenir
pel gener, tot i que potser no el tindran fins al febrer. Indica que en aquest informe ja es
detallaran no tan sols les visites, sinó també polítiques concretes, ja que en l’àrea
metropolitana se n’han fet diverses. Comenta que una de molt important ha estat l’acord de
molts municipis per la unió del tramvia, altres han estat els operadors metropolitans que
s’han impulsat, que han estat en l’àmbit d’habitatge, energètic, etc. Afegeix que també es pot
parlar dels acords en matèria d’aigua, com ara l’acord del Ter, que s’ha impulsat activament
des de l’Àrea Metropolitana, així com també diferents projectes arreu de Catalunya que
intentaran recollir en aquest informe.
El Sr. Martí agraeix al regidor Badia l’acceptació del prec i esperarà aquest informe. De totes
maneres, més enllà de les fronteres de l’àrea metropolitana, que entén que evidentment li
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corresponen a l’alcaldessa com a presidenta de l’Àrea, com també ho era l’alcalde Trias i no
per això va deixar de fer altres coses, anima la Sra. Colau perquè en els mesos que queden
de mandat assumeixi aquest rol que no s’ha vist prou evidenciat aquest mandat per part de
l’alcaldessa Colau. Repeteix que els alcaldes i alcaldesses esperen aquest acompanyament.
El Sr. Badia diu que potser hi ha un problema de percepció, perquè s’han impulsat congressos
com el de pobresa energètica en molts municipis de Catalunya, la xarxa d’economies
cooperatives en molts municipis de Catalunya, l’associació per la gestió política de l’aigua en
molts municipis de Catalunya i recentment s’ha inaugurat el primer mercat ecològic de què
podran gaudir molts municipis de Catalunya amb Mercabarna. Reitera que potser és un tema
de percepció i que estarà encantat de poder-los explicar molts projectes concrets que s’han
impulsat des de l’àmbit municipal per fer municipalisme arreu del territori.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal Cs:
22. (M1519/10148) Que l’Oficina per a la Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament
de Barcelona obri una investigació sobre els successos relacionats amb la trama d’empreses
que suposadament arribaven a acords il·legals per manipular els resultats dels concursos de
licitació. Que la investigació es realitzi en coordinació amb les diverses entitats implicades
com l’Autoritat Catalana de la Competència, l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Audiència
Nacional.
El Sr. Alonso comenta que els darrers mesos diversos mitjans de comunicació han informat
sobre l’obertura d’investigacions en relació amb una trama d’empreses d’enginyeria que es
coordinaven de forma il·legal per manipular els resultats de les licitacions dels concursos
públics.
Explica que més o menys un mes enrere va tenir constància d’una investigació oberta per
l’Autoritat Catalana de la Competència en coordinació amb l’Oficina Antifrau. Recorda que ja
va traslladar una pregunta en aquesta Comissió al govern, en què se li va contestar que
l’Ajuntament no tenia cap informació sobre aquesta qüestió.
Indica que unes setmanes enrere va tenir notícia que no tan sols l’Oficina Antifrau i l’Autoritat
Catalana de la Competència, sinó també l’Audiència Nacional estaven fent investigacions,
cosa que va motivar l’escorcoll de diverses empreses per part de la Guàrdia Civil.
A més, manifesta que d’algunes notícies publicades es dedueix que la trama ha pogut actuar
a l’Ajuntament de Barcelona, encara que fins ara no se’ls ha transmès cap informació oficial.
Pensa que l’Ajuntament no pot ser aliè a aquestes situacions i no pot mirar cap a una altra
banda davant d’aquests casos de corrupció i de males pràctiques. Considera que el consistori
no pot amagar el cap i que ha d’investigar aquesta situació.
Per això demana formalment que el govern, a través de l’Oficina de Transparència i Bones
Pràctiques, obri una investigació sobre els successos relacionats amb la trama d’empreses
que suposadament arribaven a acords il·legals per manipular els resultats dels concursos de
licitació i òbviament que aquesta investigació es faci en coordinació amb totes les entitats,
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amb l’Autoritat Catalana de la Competència, amb l’Oficina Antifrau o amb l’Audiència
Nacional, si escau.
El Sr. Asens comenta que l’Ajuntament de Barcelona sempre s’ha posat al servei de l’Oficina
Antifrau de Catalunya per prestar tota l’ajuda que necessiti i que ara forma part d’una xarxa
d’oficines antifrau i anticorrupció que es reuneix periòdicament, a la qual l’Ajuntament va
regularment per comentar els diferents temes que són objecte de debat de l’ordre del dia.
Pel que fa a la qüestió esmentada, explica que l’Ajuntament i l’oficina es posaran a disposició
per tal d’aclarir tot el que calgui. Anuncia que tota la informació es posarà a disposició del Sr.
Alonso i de la resta de regidors que en vulguin tenir coneixement.
En tot cas, no pot acceptar el prec en els termes que està redactat, perquè l’Ajuntament sí
que pot intentar recollir informació, però no pot obrir una investigació, ja que s’hauria de
modificar el marc legal sota el qual es va fer l’oficina. Indica que l’oficina no és la competent
per obrir aquesta investigació. Recorda que, com ja va dir la vegada anterior, qui té la
competència és precisament l’Autoritat Catalana de la Competència de la Generalitat de
Catalunya. Afegeix que l’Ajuntament tampoc no es pot coordinar amb l’Audiència Nacional, ja
que no pot interferir en les investigacions que està portant a terme com a Administració
judicial que és. Diu que l’Audiència sap que l’Ajuntament està a disposició seva, però insisteix
que no es poden coordinar ni prendre iniciatives.
Manifesta que l’Oficina de la Transparència de fet no ha rebut cap comunicat formal sobre el
resultat de les investigacions dutes a terme per l’Autoritat Catalana de la Competència sobre
aquestes pràctiques a què el Sr. Alonso fa referència, que són pràctiques anticompetitives.
Tanmateix, es compromet que, en el cas que els notifiquin formalment el resultat de la seva
investigació o que obtinguin qualsevol dada rellevant vinculada a aquesta investigació, la
faran arribar al regidor de Ciutadans i a la resta de regidors i iniciaran les actuacions
necessàries en l’àmbit de les seves competències i col·laborant en tot moment amb l’Autoritat
Catalana de la Competència.
El Sr. Alonso lamenta molt que el govern no accepti aquest prec. Li sembla bastant increïble
que l’Autoritat Catalana de la Competència estigui fent una investigació, igual que l’Oficina
Antifrau i l’Audiència Nacional, que hi hagi indicis que pot afectar concursos que s’han fet a
l’Ajuntament de Barcelona i que l’Ajuntament no pensi fer res ni investigar res. Insisteix que li
sembla una mica sorprenent.
Creu que com a mínim l’Ajuntament hauria d’analitzar aquestes licitacions, buscar-les,
investigar i veure si hi ha indicis, perquè no es pot amagar el cap sota terra davant
d’aquestes situacions. Li sembla que si l’Ajuntament realment té un compromís contra la
corrupció ha de ser un ajuntament proactiu i ha d’investigar.
Reconeix que hi ha altres entitats competents, però entén que l’Ajuntament no es pot inhibir
d’aquest assumpte.
El Sr. Asens diu que el regidor de Ciutadans o no l’ha escoltat o no el vol escoltar. Repeteix
que ja ha dit que aquestes institucions a què el Sr. Alonso fa referència tenen el marc
competencial i legal per poder fer investigacions, però que l’Ajuntament no té aquest marc.
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Diu que Ciutadans sempre defensen la legalitat, però constata que ho fan quan els convé,
perquè quan no els convé se la volen saltar i volen que l’Ajuntament actuï de forma il·legal i
que iniciï investigacions en contra del marc legal de què s’han dotat. Considera que les coses
no es fan així. Diu que Ciutadans primer haurien de proposar canviar el marc legal, de
manera que després es puguin fer aquest tipus d’investigacions.
Es dona per tractat.
23. (M1519/10149) Que, en termes generals, el govern identifiqui els documents
habitualment reclamats per altres administracions en els tràmits administratius dels
ciutadans, i estableixi els corresponents acords tècnics i de col·laboració per a l’intercanvi de
l’esmentada informació de forma electrònica entre administracions, sense necessitat que sigui
el ciutadà qui tingui que realitzar el tràmit de petició i presentació en paper. Que de forma
concreta, el govern de la ciutat impulsi un acord tècnic i de col·laboració amb la Direcció
General de Tràfic per a la consulta del padró municipal.
El Sr. Alonso explica que el prec tracta del tema de l’Administració electrònica, de què han
parlat a bastament en la sessió. Comenta que la llei estableix que les administracions s’han
de coordinar, sobretot en el tema de la documentació. Considera que no té sentit que una
administració requereixi una documentació que té una altra administració i que el ciutadà
hagi de fer de correu entre les dues administracions.
És conscient que l’Ajuntament ja està treballant en aquesta qüestió, perquè s’està impulsant
tot el tema de la seu electrònica, però també és conscient que aquesta és una situació
complexa i pensa que s’ha de posar el focus sobre aquest tema perquè és molt important.
Diu que hi ha una qüestió concreta, perquè li han arribat diverses queixes, que és el tema del
padró municipal i la Direcció General de Trànsit, en què la Direcció General de Trànsit obliga
els ciutadans a anar a buscar el padró a l’Ajuntament i aquests l’han de portar a l’oficina de
Trànsit. Li sembla que, a banda que s’està fent tot el treball per impulsar l’Administració
electrònica, a la coordinació entre administracions també se li hauria de donar un impuls
especial, sobretot en aquestes coses molt concretes i que requereixen aquesta coordinació.
Demana, doncs, a l’Ajuntament que agilitzi la coordinació entre administracions i en concret
amb la Direcció General de Trànsit.
La Sra. Miràs diu que no pot més que acceptar aquest prec perquè està dins de la línia
d’actuació municipal, que és una línia que en el tema de trànsit ve d’un acord del 2010, i a
partir d’un acord del 2006, en què hi ha un intercanvi de dades. Comenta que han fet un
informe que faran arribar als grups.
Manifesta que l’Ajuntament és el primer interessat, perquè el fet que la gent els ompli les
oficines per demanar volants d’empadronament per a la Direcció General de Trànsit o
qualsevol altra administració, institució o entitat, fins i tot col·legis, etc., quan és una cosa
que es pot consultar electrònicament, penalitza els temps de resposta de les oficines, les
carrega, fa que necessitin més recursos i els fa ser molt poc eficients.
Informa que s’està fent una feina pel que fa a la interoperabilitat, que és una feina que ja ve
del 2006, de quan per llei estatal es va imposar. Indica que és una tasca que ha desenvolupat
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l’IMI històricament, amb ajuda, indiscutiblement, de tota la gent que desenvolupava la
informació al ciutadà i que ara es veu impulsada directament per la nova Direcció
d’Administració Electrònica.
Es compromet a enviar-los l’informe que va fer l’IMI el 2017 i un avanç de l’informe del 2018,
perquè encara no ha acabat i encara no hi ha les dades tancades.
Pel que fa al tema de trànsit, constata que el que es demana no tan sols són volants
d’empadronament, sinó també els deutes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que
suposa que el ciutadà si no ho consulta electrònicament ha d’anar a la Torre Mapfre a
demanar el certificat. Diu que el registre de vehicles sí que es demana directament i
electrònicament perquè el ciutadà no el té. Comenta que els envien la retirada de punts del
carnet de conduir i els deutes que hi pugui haver sobre els cotxes, que meriten a vegades
l’embargament d’aquests cotxes, i procediments de terceries de domini, perquè aquests
cotxes normalment es venen i es necessita el certificat de deute per poder-lo registrar
novament.
El Sr. Alonso agraeix que s’hagi acceptat el prec. Pensa que cal continuar treballant amb
aquest objectiu que les administracions realment siguin una ajuda i un servei al ciutadà i no
que el condemnin a tràmits administratius i a burocràcies innecessàries. Espera l’informe i
torna a agrair que s’hagi acceptat el prec.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal ERC:
24. (M1519/10128) Que el Govern Municipal, en coherència amb la seva política de defensa
dels drets humans, retiri la publicitat de l’exposició “Human Bodies” de la pàgina web de
l’Ajuntament de Barcelona.
La Sra. Benedí vol començar saludant els representants de la Plataforma per la Dignitat
Humana que són a la sala.
Indica que l’exposició «Human Bodies» ensenya l’interior de l’ésser humà a partir de 12
cossos i 150 òrgans reals plastinats procedents de la Xina. Explica que, segons l’empresa que
ho gestiona, l’objectiu és mostrar als visitants l’interior del seu propi cos i conscienciar-los
sobre la importància d’adoptar uns hàbits de vida saludable.
Comenta que el Parlament Europeu va aprovar una resolució el 2013 per expressar la seva
preocupació pels informes referents a la sostracció sistemàtica organitzada per l’Estat xinès
d’òrgans a presoners de consciència sense el seu consentiment. Afegeix que Amnistia
Internacional, en un informe sobre el nombre de condemnats a mort a tot el món, diu que la
Xina no presenta les seves xifres dient que es tracta d’un secret d’estat, però que se sospita
que el nombre d’execucions supera la suma de les persones executades a la resta de països.
Indica que, el 10 de desembre de 2013, 53 països de 5 continents van presentar 1,5 milions
de signatures a l’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans per sol·licitar el cessament
immediat de la sostracció forçada d’òrgans a practicants de Falun Gong i van demanar iniciar
les investigacions per jutjar-ne els responsables.
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Apunta que la plastinació, mètode d’embalsamament, necessita cossos dins de les 24 hores
següents de la mort. Diu que la llei xinesa considera un cos abandonat després de 30 dies
que no sigui reclamat. Pregunta si se sap com s’han obtingut aquests cadàvers.
Indica que tot plegat fa pensar que no són donacions voluntàries. Assenyala que aquesta
exposició s’ha prohibit a París, Sidney i Berna perquè vulnera els drets humans. Diu que no
entrarà a valorar si «Human Bodies» és o no una classe d’anatomia, però valora i qüestiona
que, davant la sospita de la dubtosa procedència dels cossos procedents de la Xina,
l’Ajuntament faci publicitat a la seva pàgina web d’aquesta exposició, més encara quan la
mateixa empresa distribuïdora té un disclaimer en què diu: «Aquesta exposició mostra restes
humanes de ciutadans xinesos. La policia xinesa pot rebre cossos de presons xineses.
Nosaltres no podem verificar que les restes humanes que estem veient no són de les
persones empresonades a la Xina.» Comenta que l’empresa sap que són lliurades per la
mateixa policia xinesa i res més, però que no se’n fan càrrec.
Per això demana que es retiri la publicitat de l’exposició «Human Bodies» de la pàgina web de
l’Ajuntament de Barcelona per una qüestió de vulneració dels drets humans.
La Sra. Bañón, pels motius que ha exposat la regidora d’ERC, accepta el prec i anuncia que ja
s’ha retirat la publicitat del web.
La Sra. Benedí agraeix que s’hagi retirat.
Es dona per tractat.
25. (M1519/10129) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció insta el govern municipal a donar compliment a la Proposició aprovada en aquesta
mateixa Comissió, en data 22 de març de 2017, i a presentar una estratègia transversal
contra la violència masclista a l’espai públic, en la que hi consti, com a mínim: - Dades
segregades i diferentment estructurades en els informes de seguretat, de cara a poder
conèixer la realitat exacte del problema per poder definir les polítiques correctes; - Estands
públics a tots els esdeveniments multitudinaris de la ciutat de Barcelona, en els que no només
hi hagi informació, sinó que hi hagi dotacions policials expertes en la temàtica; - Mesures
reals i efectives per assolir l’equitat en els cossos policials.
La Sra. Benedí comenta que presenta aquest prec per demanar que es doni compliment a la
proposició aprovada en aquesta Comissió el 22 de març de 2017, en què es demanava de
presentar una estratègia transversal contra la violència masclista a l’espai públic en què
constessin, com a mínim, dades segregades i diferentment estructurades en els informes de
seguretat, de cara a poder conèixer la realitat exacta del problema per poder definir les
polítiques i prevenció correctes; estands públics a tots els esdeveniments multitudinaris de la
ciutat de Barcelona, en què no solament hi hagi informació, sinó que hi hagi dotacions
policials expertes en la temàtica, i mesures reals i efectives per assolir l’equitat en els cossos
policials.
Vol analitzar les dades per poder anar adaptant la prevenció i la tàctica policial alhora que
s’adapten les polítiques públiques, en aquest cas relatives a seguretat, i poder actuar de la
millor manera davant l’augment tan preocupant de les violències masclistes.
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Indica que, segons l’últim informe de convivència i seguretat, hi ha hagut un augment de les
agressions sexuals. Per tant, vol saber el paper que juguen les denúncies, tipologia,
segregació per edats, etc. Comenta que l’informe també diu que disminueixen les amenaces
en general. Pregunta, d’aquestes, quantes són per violències masclistes, en quins espais i a
quines edats. Manifesta que els informes també engloben conceptes que fora bo desagregar i
poder treballar de manera separada, en tant que la prevenció i les accions que es poden fer a
l’espai públic són diferents segons la tipologia del delicte.
Afegeix que una altra dada molt preocupant és l’augment de les violències masclistes en les
noies menors d’edat, de la qual cosa li agradaria tenir més informació. Diu que també la
preocupa la percepció de seguretat, en què les dones tenen una percepció d’inseguretat molt
més gran que no pas els homes.
Per tant, demana més informació segregada per sexe, edat, localització, etc., per poder
determinar els usos a l’espai públic i les mesures que cal aplicar. Pensa que segur que
comparteixen que hi ha desigualtat de gènere a l’espai públic, de manera que cal atacar-lo
des de tots els fronts.
Indica que per això cal més informació, per poder combatre’l de forma efectiva. Afegeix que
calen mesures específiques perquè totes saben que l’aparent homogeneïtat no existeix, cosa
que s’ha de resoldre, tot reconeixent que hi ha feina feta, però que també en queda molta per
fer.
La Sra. Pérez agraeix molt poder posicionar aquests temes a la Comissió, ja que són molt
importants.
Diu que potser d’alguns dels temes que comentava la regidora en matèria de dades es podria
treballar una sessió amb l’última enquesta, la que es va fer amb la Generalitat de Catalunya,
perquè creu que, per primera vegada, dona dades, a més, per districtes i, per tant, fila molt
més prim en el tema dels espais públics, d’on, de com i de quan. Indica que encara s’estan
explotant aquestes dades, però pensa que molt millor, fins i tot, que l’Enquesta de
victimització o que altres enquestes generalistes, perquè aquesta pot donar dades que encara
s’estan explotant, també amb dones joves, dones amb discapacitats o amb diversitat
funcional. Així doncs, opina que aquesta potser és l’enquesta que pot donar moltes més eines
per poder enfocar polítiques públiques.
Informa que el govern va englobar, en l’estratègia de prevenció del sexisme, una estratègia
treballada amb el teixit feminista de dones de la ciutat, tota l’estratègia que es faria en l’espai
públic, privat, en l’àmbit educatiu, comunitari, públic i també el publicitari. Explica que per al
govern era aquesta l’estratègia, potser molt més àmplia, no tan específica, però diu que en
realitat ha permès tenir la planificació i l’abordatge també a l’espai públic.
Comenta que des de fa dos anys s’estan posant els estands o els coneguts com a «punts lila»
a festes de barri, districtes, a la Mercè, a la Lali i també en zones intensives d’oci nocturn,
però es compromet a posar-ne més aquest any. Indica que, de fet, ja s’està acordant amb
altres discoteques el protocol de «No callem» i de sales d’oci nocturn, però també amb espais
d’oci relacionats amb l’Ajuntament, on es vol tenir moltíssima més incidència en la línia que
comentava la regidora Benedí.
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Afegeix que l’Ajuntament també té un protocol força testejat de quin és el rol que han de
jugar els cossos policials. Vol posar l’èmfasi en l’atenció sanitària, perquè creu que també és
molt important la coordinació que s’està fent amb l’Hospital Clínic, també en funció de la
tipologia de casos. Creu que és important aquest treball interdisciplinari, perquè la part de
sensibilització és important, ja que s’arriba a un públic al qual no s’arriba amb altres serveis
de ciutat. Diu que estan veient que és una bona fórmula de treball que els permet actuar
millor en funció de la tipologia de l’agressió. Explica que s’ha arribat a més de 30.000 joves.
Com que és un tema que encara està en construcció i avui no té més temps, manifesta que
podria explicar en detall tant les xifres com el funcionament del «No callem» i del protocol a
l’espai públic.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal PSC:
26. (M1519/10167) Que l’Ajuntament de Barcelona iniciï els tràmits per atorgar la Medalla
d’Or al Mèrit Cívic al Sr. Aladino Nespral per la seva contribució a la defensa dels drets de la
comunitat LGTBI.
La Sra. Andrés indica que parlar del moviment LGTBI a Barcelona és parlar, entre d’altres
persones, d’Aladino Nespral i que parlar de l’Aladino és parlar d’una persona que va néixer a
Astúries i que, sense perdre les seves arrels, va arrelar-se a Barcelona per fer-la també seva i
de molta gent del col·lectiu LGTBI.
Comenta que va ser un empresari valent, ja que el 9 de març de 1990, en plena Barcelona
preolímpica, ja va obrir el primer local al Gaixample, el Punt BCN, i més tard en diferents
Arenes i portant un nou concepte a la ciutat, que són els espais heterofriendly.
Apunta que parlar de l’Aladino és parlar de la promoció del món LGTBI, ja que va ser un dels
primers i principals suports del Pride Barcelona. Afegeix que parlar de l’Aladino és parlar de
l’acció social amb la Fundació Arena i amb moltes més col·laboracions a partir d’aquesta
fundació en el món de les arts visuals i de la promoció d’artistes.
Explica que darrerament treballava en un projecte d’una residència o cases assistides per a
persones LGTBI grans, com una mena de retorn del que la ciutat li havia ofert. Lamenta que,
per desgràcia, va morir, per la qual cosa considera que és important fer un reconeixement a
la seva contribució al moviment LGTBI de Barcelona i al concepte heterofriendly.
La Sra. Pérez vol expressar l’acceptació del prec. Creu que els que han crescut en una
determinada generació han normalitzat molt els espais d’oci, però està d’acord que en el
moment en què l’Aladino començava a pensar aquests espais era realment un tema de
seguretat, de poder-se relacionar obertament i poder gaudir dels espais d’oci nocturn sense
discriminació, de manera que va ser un pioner, com ho segueix sent la seva cadena a
Barcelona col·laborant amb l’Ajuntament.
Comenta que estava revisant les medalles i que quan començava el mandat l’equilibri de
gènere estava molt per sota. Constata que en aquesta sessió s’han aprovat medalles per a
tres homes i dues dones. Pensa que és un tema que entre totes han d’anar treballant.
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Aprofita per demanar que segueixin en aquesta bona línia d’equiparar reconeixements, però
també es vol sumar a aquest reconeixement a l’Aladino Nespral.
La Sra. Andrés dona les gràcies al govern, ja que està segura que serà una notícia molt ben
rebuda en tot el moviment a la ciutat. Pensa que és un acte de justícia i de reconeixement a
una persona valenta, perquè, tal com deia la regidora, en uns moments en què les coses no
eren com actualment, gràcies a gent pionera i valenta, ara es viu una mica més bé.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal PP:
27. (M1519/10115) Que el govern municipal insti TV3 i Catalunya Ràdio a garantir una
adequada cobertura informativa dels temes que afecten a l’actualitat de la ciutat de
Barcelona, donant visibilitat als seus representants i vetllant per un equilibri entre el temps
de paraula dels membres del Govern i l’oposició municipal, complint així amb el preceptiu
pluralisme polític que ha de prevaler en els respectives cobertures informatives.
El Sr. Mulleras diu que quan va analitzar l’informe de pluralitat de TV3 i Catalunya Ràdio els
anys 2016 i 2017 es va trobar amb la prova del cotó del sectarisme ideològic dels mitjans de
comunicació de la Generalitat de Catalunya, aquesta vegada aplicats a la política municipal de
Barcelona.
Indica que les percepcions que tenen una gran majoria de catalans i barcelonins, les queixes
que solen fer en privat i també en públic sobre TV3 i Catalunya Ràdio avui dia es poden
concretar en dades i en números.
Comenta que, pel que fa al temps dedicat en els informatius de TV3 a la política municipal de
Barcelona, per exemple, el govern municipal d’Ada Colau es va endur el 83%, mentre que
l’oposició només el 17%. Afegeix, però, que, d’aquest 17%, el 78% va ser dedicat als partits
separatistes de l’Ajuntament de Barcelona, curiosament amb un gran protagonisme per a la
CUP, que és l’últim d’aquests partits, i els no separatistes només van tenir un 22%.
Constata que tot això demostra que des de TV3 i Catalunya Ràdio es pretén construir una
realitat inventada, que no existeix, que no es correspon amb la realitat municipal de
Barcelona, una realitat informativa, esbiaixada, que no respon a la realitat, que dona
protagonisme als amics del procés separatista i que oculta els grups polítics no separatistes o
no independentistes.
Per això fa el següent prec: que el govern municipal demani a TV3 i Catalunya Ràdio que
garanteixi una adequada política informativa en l’àmbit municipal i que sigui objectiva, plural i
respectuosa amb la realitat municipal de Barcelona.
La Sra. Bañón respon que, més enllà de valoracions, la realitat és que el govern municipal no
té competències ni de gestió ni logístiques en els mitjans audiovisuals de la Corporació
Catalana. Recorda que és a la Generalitat a qui li pertocaria, en tot cas, fer aquestes
consideracions.
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El Sr. Mulleras replica que no són percepcions, sinó que ha donat dades concretes. Creu que
sí que és competència del govern municipal defensar que la política municipal de Barcelona es
cobreixi amb la màxima objectivitat i pluralitat possible des d’un mitjà de comunicació que és
públic i que és de la Generalitat. Insisteix que defensar això és competència del govern
municipal.
Repeteix que li ha donat dades dels anys 2016 i 2017, que mostraven que a TV3 el govern
municipal d’Ada Colau tenia un 83% de la cobertura, mentre que l’oposició només el 17%.
Pensa que deu ser per aquest 83% que dediquen al govern municipal que no accepten el
prec.
La Sra. Bañón reitera que l’Ajuntament no té competències en aquest cas. Diu que si
parlessin de BTV estarien en una altra situació, però repeteix que la corporació és
competència de la Generalitat.
Es dona per tractat.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Demòcrata:
28. (M1519/10165) Quina és la resposta al prec formulat en data 9 de juliol d’enguany per
tots els presidents/es de Districte a l’Excma. Sra. alcaldessa per tal que s’incorporés de nou la
salutació-presentació a càrrec de les presidències en els webs dels districtes municipals?
El Sr. Blasi vol saber quina és la resposta al prec formulat el 9 de juliol de 2018 per tots els
presidents i presidentes de districte a l’Excel·lentíssima Senyora alcaldessa per tal que
s’incorporés de nou la salutació-presentació a càrrec de les presidències dels districtes en els
webs municipals.
La Sra. Bañón explica que, de fet, no s’ha tret, sinó que s’ha canviat. Comenta que hi va
haver un canvi de govern i que es va decidir en anteriors mandats fer un desdoblament del
web del districte. Diu que, després d’estudiar el funcionament, les visites, la utilitat d’aquesta
proposta, i a partir d’un estudi d’usabilitat, es va decidir tornar a fer només un web per a
cada districte en lloc dels dos que hi havia. Indica que, analitzant les visites que hi havia en
els diferents continguts que es mostraven, s’ha fet un redisseny, de manera que això hi
continua sent, però no està a la portada com estava abans. Afegeix que també han canviat
altres coses.
Finalment, resumeix que la informació hi continua sent, però que ha canviat el disseny, fruit
de l’estudi d’usabilitat que es va fer després de l’anterior canvi de web, quan estava en
procés d’avaluació i anàlisi.
El Sr. Blasi, més enllà de la resposta banal que acaba de donar la Sra. Bañón, que no sap
quin càrrec té, però sap que no és l’alcaldessa de Barcelona, troba lamentable que
l’alcaldessa no respongui un escrit de data 9 de juliol als 10 presidents i presidentes dels
districtes de la ciutat de Barcelona, regidors i regidores del consistori, companys i companyes
a priori de la mateixa alcaldessa.
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Diu que, si aquesta és la dinàmica de treball que té el govern municipal amb el conjunt de la
ciutadania i amb les entitats i institucions de la ciutat, és lamentable. Constata que,
malauradament, és la dinàmica que sap que existeix.
En segon lloc, troba lamentable la justificació que està fent la Sra. Bañón sobre el fet que es
relegui l’únic càrrec del districte que s’escull i es proposa democràticament al Plenari dels
districtes a l’alcaldessa perquè se’n faci el nomenament. Diu que la Sra. Bañón, que és
experta en comunicació, sap que si un no està a la primera pàgina difícilment el busquen.
Troba curiós que els regidors, que sí que són molt absents dels seus districtes, sí que han
mantingut la seva presència. Destaca, a més, que els regidors no s’escullen democràticament
en els consells plenaris dels districtes.
Per tant, lamenta la manca de respecte de l’alcaldessa, ja que no és fàcil reunir 10 signatures
de 10 regidors i regidores de 10 grups municipals i fins i tot algú no adscrit de cara a poder
fer un escrit i una sol·licitud. Així mateix, repeteix que lamenta la resposta que se li ha donat,
perquè senzillament es marca la direcció o orientació política sectària d’excloure tot allò que
no és el govern en aquest cas de la informació pública, cosa que a priori demostra que el
govern no creu en el que podria ser la mateixa descentralització de què fan bandera dels
districtes de la ciutat.
La Sra. Bañón es disculpa en nom de l’alcaldessa si no ha contestat la pregunta. Li consta que
la resposta estava preparada i preguntarà què ha passat per tal que arribi a tothom
Diu que el Sr. Blasi sí que sap qui és, perquè sap que és experta en comunicació. Aclareix que
és directora de Comunicació de l’Ajuntament.
Remarca que la informació continua estant a l’abast de la gent i que s’ha fet un estudi amb
professionals per situar en la millor condició la informació a l’abast de tota la ciutadania.
Es dona per tractada.
Del Grup Municipal PSC:
29. (M1519/10168) Quines activitats i programes està portant a terme l’Oficina de
Convivència creada per l’Ajuntament de Barcelona?
La Sra. Andrés vol saber quines activitats i programes està portant a terme l’Oficina de
Convivència creada per l’Ajuntament de Barcelona. Comenta que aquesta oficina es va crear
6 mesos enrere i que es presentava com un pas en la gestió de la convivència, passant del
que era l’Oficina de Tramitació, existent a l’Institut Municipal d’Hisenda, a una visió més
genèrica i més integrada també amb el conjunt de la Guàrdia Urbana, tècnics de prevenció,
etc.
Vol saber, doncs, quines activitats s’han dut a terme.
El Sr. Asens aclareix que aquesta oficina no es va crear 6 mesos enrere, sinó el 2006. Indica,
doncs, que ja existia i que se n’ha canviat la dependència orgànica, atès que ara ja no depèn
de l’Institut Municipal d’Hisenda, sinó de l’Àrea de Drets de Ciutadania. Comenta que els
motius d’aquest canvi en la ubicació responen a la necessitat que es va detectar de poder fer
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un seguiment de l’aplicació de l’ordenança, augmentar i millorar l’ús de les mesures
alternatives a la sanció i proposar polítiques i mesures preventives per millorar la convivència
a l’espai públic.
Comenta que, de fet, el proper informe de seguiment de l’ordenança, que se’n fa un cada
any, es presentarà durant el primer trimestre del 2019, en principi a l’inici. Explica que aquest
informe recollirà tots aquests aspectes de millora i ampliació de les funcions de l’oficina i farà
aquest balanç en què s’explicaran aquestes activitats i programes.
Diu que en té un esborrany que si la Sra. Andrés vol després li pot facilitar o en la resposta li
pot anar detallant exactament quines són les coses que s’han fet. Indica, doncs, que en la
reunió que està prevista a principis del trimestre de 2019 s’abocarà tota la informació.
La Sra. Andrés diu que s’esperarà a aquesta reunió. Explica que la pregunta venia motivada
perquè, quan entra al web de l’oficina, només consta l’ordenança i la tramitació de sancions,
però diu que aquesta novetat d’aquest treball conjunt i en xarxa de tothom, que era la
finalitat de la presentació que es va fer a la darrera comissió de seguiment de l’ordenança, no
la veu.
Per tant, agraeix que se’ls pugui explicar en el proper informe.
El Sr. Asens aclareix que ara es treballa de forma integrada amb l’Institut Municipal
d’Hisenda, la Guàrdia Urbana, la Comissió Urbana, la Direcció de Serveis de Prevenció,
Serveis Socials i l’OND. Diu que són els actors principals sota els quals opera l’oficina de
forma integrada.
Es dona per tractada.
Del Grup Municipal PP:
30. (M1519/10116) En quina fase es troba el trasllat del Centre de Gestió d’Emergències del
carrer Lleida?
El Sr. Villagrasa diu que la pregunta fa referència al Centre de Coordinació i Emergències del
carrer Lleida, que en teoria havia de ser provisional, però que fa massa temps que està en
aquesta ubicació.
Comenta que hi ha diferents propostes del Grup Popular, fins i tot al Parlament de Catalunya,
aprovades amb una àmplia majoria per buscar-hi alternatives. Considera que l’equipament no
és el més adequat per fer aquesta feina, ja que hi falta ventilació, hi ha mala qualitat de l’aire
i possiblement és un edifici malalt, tot i que no ho afirma. Conclou, doncs, que no es donen
les condicions adequades perquè hi hagi una bona feina i de coordinació entre els Mossos
d’Esquadra, els bombers, la Guàrdia Urbana i serveis d’emergències.
Creu que ja és urgent posar una data per traslladar el Centre de Coordinació. Pensa que això
també aniria en benefici del treball tant dels Mossos d’Esquadra com de la Guàrdia Urbana.
Li agradaria saber en quina fase es troba el possible trasllat.
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El Sr. Asens diu que, perquè el regidor no s’enfadi, anuncia que intervindrà el comissionat de
Seguretat.
El Sr. Blasi planteja una qüestió d’ordre, i aclareix que no és que s’enfadi el regidor, sinó que,
si no, secretaria els acabarà cridant l’atenció perquè els regidors són els que donen la paraula
als comissionats i a les persones que no tenen càrrec com a electes. Especifica que no ho
demana ell, sinó que ho diu el reglament.
El Sr. Asens insisteix que ho ha anunciat perquè el regidor no s’enfadi.
El Sr. Blasi repeteix que no és que s’enfadi, sinó que l’emplaça a fer bé la seva feina, ja que
malauradament no ho fa.
El Sr. Recasens diu que, com que en aquesta sessió l’han fet 42è regidor, potser ja pot
contestar directament.
Comenta que la sala conjunta fa molts anys que està en aquesta situació i que ha estat
justament aquest govern el que ha cercat trobar un espai per a la nova sala conjunta. Diu
que no és senzill, perquè és un espai que ha de complir uns requisits tant d’extensió com
d’ubicació i possibilitat d’adequació a les mesures de seguretat necessàries, que requereix
analitzar molt bé les característiques del lloc.
Considera que és molt important per a la ciutat mantenir un model de gestió integral de
l’emergència i fer-ho en un espai conjunt amb altres operadors de seguretat. Indica que el rol
de la sala és fonamental, i pensa que en aquesta sessió ha sortit ja diverses vegades en els
grups, que han constatat que aquesta sala és un element important per a la seguretat de
Barcelona, amb la qual cosa està totalment d’acord.
Tanmateix, afirma que és un projecte que s’ha d’engegar conjuntament amb la Generalitat de
Catalunya, perquè, com el seu nom indica, és conjunta, i això requereix arribar a uns acords.
Recorda que ja en va parlar amb el conseller Jané en el seu moment. Comenta que a la Junta
Local de l’agost de 2017 l’alcaldessa i el conseller Joaquim Forn van anunciar la futura sala a
l’antic Palau Municipal d’Esports, però que per això s’havia de signar un conveni amb la
Generalitat. Indica que això va quedar suspès pel 155, i diu que en el moment en què es va
nomenar un nou govern es van reprendre converses sobre aquest tema.
Manifesta que no és fàcil perquè en un any i mig ho ha explicat al conseller Jané, al conseller
Forn i al conseller Buch, de manera que li costa una mica cada cop de tornar a començar a
explicar la necessitat de la sala.
Informa que en l’última Junta Local de Seguretat es va acordar una comissió de seguiment,
una subcomissió de la Junta Local, per revisar el model policial, cosa que inclou també aquest
punt que pel govern és essencial. Explica que hi va haver una primera reunió en què van
començar a parlar d’això, però diu que està esperant la resposta de la Generalitat, que té
novament la proposta de conveni de l’Ajuntament. Indica que cal saber el tema, com ara els
espais que necessita cada administració, les necessitats d’ús que se li donaran, el pressupost
que s’hi aportarà. Diu que amb això s’acabarà de tancar el tema per iniciar el projecte
definitivament.
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El Sr. Villagrasa agraeix la resposta, perquè és veritat que l’alcaldessa el 2017 deia que hi
havia un trasllat immediat al Palau d’Esports. Indica que també és veritat que els veïns del
barri no volen perdre aquest equipament com a equipament esportiu, de manera que aquí hi
ha un problema. Afegeix que també és veritat que la inestabilitat del Govern de la
Generalitat, que governa poc, no facilita les coses.
Demana, però, al Sr. Recasens que posi la màxima atenció i preocupació perquè s’intenti
desencallar aquest tema i trobar una ubicació que sigui consensuada entre l’Ajuntament i la
Generalitat i que beneficiï tots els cossos que hi estan instal·lats.
El Sr. Recasens diu que de moment hi ha aquesta ubicació i que és la que té en compte,
perquè és la que es va acordar entre el conseller i l’alcaldessa. Tanmateix, manifesta que
qualsevol altra li està bé. Repeteix que caldrà veure quines necessitats d’ús hi ha i quin
pressupost poden tenir, però considera que no es pot estar sense alternativa. Insisteix que de
moment té en compte aquest projecte i que si hi ha alguna alternativa millor està disposat,
evidentment, a analitzar-ho amb la Generalitat.
Es dona per tractada.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
Única.- La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda: Primer.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Joaquim Forn, Jordi
Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull d’iniciar una vaga de fam en denúncia a l’actuació del
Tribunal Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos d’empara
presentats pels presos polítics evita l’accés de les seves peticions als Tribunals Europeus i
Internacionals. Segon.- Donar suport a totes les accions judicials impulsades pels nostres
presos polítics per tal d’aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta.
Tercer.- Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d’empara presentats pels
presos polítics. Quart.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, al Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia Internacional i
a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). I donar trasllat
també d’aquesta moció al Tribunal Constitucional.
S’aprova aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida per la Sra. Vila, amb el
posicionament favorable de tots els Grups municipals i dels Srs. Ardanuy i Puigcorbé, excepte
el dels grups de Cs, PSC i PP.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.30 hores.
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