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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE JULIOL DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 16 de juny de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

10. – (20214235/21001938) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament, 
mitjançant la modalitat d'arrendament, de 12 furgonetes amb distintius, destinades a 
la Unitat de Reforç per a les Emergències i la Proximitat de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, amb núm. de contracte 21001938, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 1.573.000,00 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 1.300.000,00 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 pressupost net d'1.300.000,00 
euros i import de l'IVA de 273.000,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 131.083,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació 
pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 314.600,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 
0400, un import (IVA inclòs) de 314.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 
314.600,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 314.600,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un 
import (IVA inclòs) de 183.516,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; 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. 

11. – (18003447L01-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L01-004 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 1: Districte de Ciutat Vella) pels anys 2019-2021, adjudicat a L'empresa 
Construcciones y Servicios Faus, SA, amb NIF A58869892, per un import màxim de 
150.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en 
l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 150.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
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càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 123.966,94 euros i import IVA de 26.033,06 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0601. FIXAR en 6.198,35 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

12. – (18003447L02-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L02-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 2: Districte de L'Eixample) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres, SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 
137.666,49 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 137.666,49 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 113.773,96 euros i import IVA de 23.892,53 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0602. FIXAR en 5.688,70 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

13. – (18003447L03-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L03-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 3: Districte de Sants-Montjuïc) pels anys 2019-2021, adjudicat a 
l'empresa UTE Sants Manteniment Via Pública, amb NIF U67372151, per un import 
màxim de 247.231,00 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 247.231,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 204.323,14 euros i import IVA de 42.907,86 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0603. FIXAR en 20.432,32 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

14. – (18003447L04-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L04-004 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 4: Districte de les Corts) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa M. I 
J. Grúas, SA, amb NIF A25031576, per un import màxim de 79.000,00 euros (IVA 
inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR 
l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
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79.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 65.289,26 
euros i import IVA de 13.710,74 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22712/15341 0604. FIXAR en 3.264,46 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la 
garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

15. – (18003447L05-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L05-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi) pels anys 2019-2021, adjudicat a 
l'empresa UTE Sarrià Manteniment Via Publica, amb NIF U67372185, per un import 
màxim de 81.500,00 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 81.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 67.355,37 euros i import IVA de 14.144,63 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0605. FIXAR en 3.367,77 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

16. – (18003447L06-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L06-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 6: Districte de Gràcia) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 
71.881,97 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 71.881,97 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net 
de 59.406,59 euros i import IVA de 12.475,38 euros amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0606. FIXAR en 2.970,33 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la 
garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

17. – (18003447L07-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L07-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 7: Districte d'Horta-Guinardó) pels anys 2019-2021, adjudicat a 
l'empresa Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, amb NIF A60744216, per un 
import màxim de 35.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
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documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 35.000,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 28.925,62 euros i import IVA de 6.074,38 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0607. FIXAR 
en 1.446,28 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la 
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la 
formalització de la modificació del contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. 

18. – (18003447L08-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L08-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 8: Districte de Nou Barris) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 
212.551,50 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 212.551,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 175.662,40 euros i import IVA de 36.889,10 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0608. FIXAR en 8.783,12 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

19. – (18003447L09-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L09-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 9: Districte de Sant Andreu) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
Constraula Enginyeria i Obres, SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 
178.438,19 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 178.438,19 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 147.469,58 euros i import IVA de 30.968,61 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0609. FIXAR en 7.373,48 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

20. – (18003447L10-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003447L10-003 que té per objecte la contractació dels serveis i obres de 
manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Lot 10: Districte de Sant Martí) pels anys 2019-2021, adjudicat a l'empresa 
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Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A58142639, per un import màxim de 
209.786,51 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 209.786,51 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 173.377,28 euros i import IVA de 36.409,23 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22712/15341 0610. FIXAR en 8.668,86 euros 
l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que 
reajusti la garantia i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica de la Gerència de Recursos per a la formalització de la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

21. – (18003448L01-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L01-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
1 Gerència de Recursos i Districte de Ciutat Vella), adjudicat a l'empresa UTE Faus-
Miatec Mant. Edif. Lot 1 Con, amb NIF U67421511, per un import màxim de 489.047,55 
euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. 
AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import 
de 489.047,55 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 114.915,33 euros i import IVA de 24.132,22 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0601; un import net de 289.256,20 
euros i import IVA de 60.743,80 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21200/93312 0705. FIXAR en 20.208,58 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la 
garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

22. – (18003448L02-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L02-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
2 Gerència de Drets Socials i Districte de l'Eixample), adjudicat a l'empresa Imesapi, SA, 
amb NIF A28010478, per un import màxim de 437.538,87 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 437.538,87 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 82.760,98 euros i 
import IVA de 17.379,80 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0602; un import net de 278.841,40 euros i import IVA de 58.556,69 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0200. FIXAR 
en 18.080,12 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la 
present modificació en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 
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23. – (18003448L04-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L04-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
4 Districte de Sants-Montjuïc i Districte de Les Corts), adjudicat a l'empresa Servicios e 
Instalaciones Aldago, SL, amb NIF B61563169, per un import màxim de 268.105,39 
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 268.105,39 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 48.244,95 euros i import IVA de 10.131,44 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0604; un import net de 173.329,75 
euros i import IVA de 36.399,25 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21200/93312 0603. FIXAR en 11.078,74 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la 
garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

24. – (18003448L05-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L05-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
5 Districte de Sarrià Sant Gervasi i Districte de Gràcia), adjudicat a l'empresa UTE Faus-
Miatec Mant. Edif. Lot 5 Con, amb NIF U67421529, per un import màxim de 82.910,39 
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 82.910,39 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 41.322,31 euros i import IVA de 8.677,69 euros amb tipus impositiu 21% 
a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0606; un import net de 27.198,67 euros i 
import IVA de 5.711,72 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0605. FIXAR en 3.426,05 euros l'import del reajustament de la garantia 
definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la garantia constituïda en el seu 
moment i formalitzi la present modificació en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de la recepció de la notificació. 

25. – (18003448L06-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L06-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
6 Districte d'Horta Guinardó i Districte de Nou Barris), adjudicat a l'empresa Ute Faus-
Miatec Mant. Edif. Lot 6 Con, amb NIF U67421552, per un import màxim de 317.108,24 
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 317.108,24 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 



CCM 8/21 Presidencia 7/8

import net de 105.393,24 euros i import IVA de 22.132,58 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0607; un import net de 156.679,69 
euros i import IVA de 32.902,73 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21200/93312 0608. FIXAR en 13.103,65 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la 
garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

26. – (18003448L07-004) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003448L07-004 que té per objecte el manteniment dels elements 
constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als 
diferents Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 
7 Districte de Sant Andreu i Districte de Sant Martí) , adjudicat a l'empresa Servicios e 
Instalaciones Aldago, SL, amb NIF B61563169, per un import màxim de 464.962,07 
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 464.962,07 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 214.876,03 euros i import IVA de 45.123,97 euros amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0610; un import net de 169.390,14 
euros i import IVA de 35.571,93 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/21200/93312 0609. FIXAR en 19.213,31 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que ampliï la 
garantia constituïda en el seu moment i formalitzi la present modificació en el termini 
de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

27. – (M1923/2339) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el govern municipal incorpori al Pla d'estiu de la Guàrdia 
Urbana un increment de presència d'agents d'aquest cos en els espais de la ciutat que 
pateixen més pressió, així com un dispositiu específic de mediació i interlocució amb 
els veïns i veïnes. Que es doti dels recursos suficients per garantir la col·laboració i 
coordinació amb Agents Cívics i equips de mediació comunitària per tal d'intensificar la 
vigilància durant els mesos d'estiu. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

28. – (M1923/2390) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb Mossos d'Esquadra i 
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els altres cossos policials presents a la ciutat desenvolupin el Pla Barcelona Ciutat 
Segura per tal de reduir la creixent sensació d'inseguretat i l'augment dels fets delictius 
en certs punts de la ciutat. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

30. – (M1923/2384) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda crear una Taula de diàleg amb representants de l'Ajuntament, 
associacions de veïns, comerciants i/o restauradors per tal d'elaborar un Pla que doni 
una resposta integral a l'increment de botellots, soroll i incivisme a la ciutat, en 
coordinació i col·laboració amb els diferents cossos policials. 
Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona acorda: PRIMER.- Manifestar 
el respecte a la llibertat de pensament, de consciència i de religió i a no ser discriminat 
en cap cas per aquests i d'altres motius recollits en la Constitució Espanyola i l'Estatut 
de Catalunya, així com en nombrosos acords internacionals, entre d'altres, la 
Declaració Universal dels Drets Humans, la Convenció Europea dels Drets Humans i la 
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. SEGON.- Mostrar la preocupació, i la 
solidaritat amb les víctimes, enfront de la continuada discriminació dirigida contra les 
persones pertanyents a la minoria bahá'í, així com a les altres minories perseguides en 
la República Islàmica de l'Iran, incloent-hi els casos d'arrestos i detencions arbitràries, 
la denegació de la llibertat de culte i de la celebració d'assumptes comunitaris en 
públic, el menyspreu dels drets de propietat, la destrucció d'emplaçaments 
d'importància religiosa, la suspensió d'activitats socials, educatives i comunitàries i la 
denegació de l'accés l'educació superior, l'ocupació, les pensions i altres prestacions. 
TERCER.- Instar el Govern de la República Islàmica de l'Iran a eliminar totes les formes 
de discriminació fonamentada en motius religiosos o dirigides contra persones 
pertanyents a les minories, incloent-hi els bahá'ís, cristians, jueus, zoroàstrics, sunnites, 
kurds i belutxis, i a abordar aquest assumpte de manera oberta, amb la plena 
participació de les mateixes minories, i garantir el respecte cap a la llibertat de religió o 
creences de totes les persones. QUART.-Instar al Congrés de Diputats a aprovar una 
Proposició no de llei demanant que s'aturi aquesta persecució així com al Parlament de 
Catalunya, com també demanar a la comunitat internacional a què mantinguin les 
seves actuacions per a aconseguir la fi de les persecucions religioses i violacions de 
drets humans del govern iranià. CINQUÈ.- Traslladar aquesta Declaració al Parlament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa 
de la Generalitat de Catalunya, al Consell Interreligiós de Catalunya, a l'Associació 
UNESCO per al Diàleg Interreligiós, al Comitè de Solidaritat amb la Comunitat Bahá'í, a 
la Comunitat Bahá'í de Barcelona i a l'Ambaixada de l'Iran. 

EL SECRETARI GENERAL
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