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

Sessió ordinària de 21 de setembre de 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 13 de juliol de 2022 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

14. – (010/2022/DSSG) APROVAR inicialment la modificació de l’article 10.3 i de la Disposició 
Addicional Tercera del Reglament Orgànic Municipal per tal d’aplicar la possibilitat 
d’assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per mitjans electrònics als 
membres de les Comissions del Consell Municipal i de la Comissió de Govern; APROVAR 
inicialment la modificació de l’article 17.2 apartat 9 de les Normes Reguladores del 
funcionament dels Districtes (aprovades definitivament per acord del Plenari del 
Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, pel que fa al seu Títol II, 
per acords del mateix òrgan de 30 de maig de 2008 i de 14 de juliol de 2015) per tal 
d’aplicar la possibilitat d’assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per 
mitjans electrònics als membres del Plenari del Consell de Districte, de les Comissions 
Consultives de Govern i de la Comissió de Govern del Districte; SOTMETRE-LES a 
informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò previst a 
l’article 178. 1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del propi Reglament Orgànic 
Municipal.

15. – (18002353L01-006) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18002353L01-006 que té per objecte a l'adquisició de serveis de sistemes 
informàtics per realitzar contractació pública electrònica (LOT 1: Expedient electrònic 
de contractació), adjudicat a l'empresa GUADALTEL SA, amb NIF A41414145, per un 
import màxim de 79.950,75 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 79.950,75 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 66.075,00 euros i import IVA de 13.875,75 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 0705. FIXAR en 
3.303,75 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva i comparegui a les dependències
de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 
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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 Junts per Catalunya:

16. – (M1923/4279) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal per tal de revertir les dades de fets 
delictius i per tal d’informar convenientment a la ciutadania desenvolupi les següents 
propostes: Aprofitant les noves promocions d’agents de la Guàrdia Urbana es consolidi 
i augmenti el nombre d’agents en: 1) Els districtes on més han augmentat en % els fets 
delictius. 2) Les Unitats Nocturnes fins a aconseguir una Unitat Nocturna pròpia per 
cada districte. 3) Les unitats de la Policia de barri per tal d’ampliar els agents destinats 
a cada barri. 4) Els agents dedicats al pla de prevenció, detecció i atenció de les 
violències masclistes. Que es desenvolupi el Pla de col·laboració amb les altres policies 
metropolitanes i que es continuï reforçant la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/4293) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: 1- Instar el Govern Municipal a fer les gestions necessàries per 
afavorir que Barcelona pugui ser la seu de l'Agència Estatal de Salut pública (AESAP). 2.-
Treballar conjuntament amb la Generalitat i les entitats i professionals de les societats 
científiques les mesures addicionals a aplicar per tal d’ aconseguir-ho. 3.- Demanar al 
Govern de L’Estat el suport a Barcelona com a destí de l’Agència Estatal de Salut 
Pública i treballar conjuntament per crear les millors condicions que facin possible la 
seva ubicació a la nostra ciutat. 

Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es 
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes 
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència 
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/4272) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: 1. Instar el govern de l'Estat a garantir el dret de sufragi universal 
de totes les ciutadanes i ciutadans cegues en les properes eleccions municipals, del 
maig del 2023, ja sigui adaptant-ne el procediment o facilitant-los els kits específics de 
votació, tal i com ja s’ha fet en altres municipis. 2. En el cas que el govern espanyol no 
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garanteixi aquest dret, instar el govern municipal a seguir l'exemple dels municipis 
catalans que ja ho van fer ara fa quatre anys fent-se càrrec del procediment necessari 
per tal de garantir el dret de sufragi universal de totes les ciutadanes i ciutadans cegues 
de Barcelona en les properes eleccions municipals, del maig del 2023. 

EL SECRETARI GENERAL
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