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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE JULIOL DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 16 de juny de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Sinistralitat primer semestre i noves marques viàries.

2. – Informe preliminar de votacions dels pressupostos participatius. 

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (2/2021 SD) ATORGAR la medalla d'honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona que figuren en les relacions que consten a l'expedient, en la categoria 
d'argent per haver prestat serveis sense interrupció durant 35 anys, sense cap nota 
desfavorable en els seus expedients personals, d'acord amb els informes que figuren a 
l'expedient, el dictamen de la Comissió de valoració i amb allò previst a l'article 4.2.2 
apartat b) del Reglament d'Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i 
del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell 
Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els 
efectes econòmics previstos per a les medalles d'argent a l'article 5 del mateix 
Reglament. 

4. – (3/2021 SD)  ATORGAR la medalla d'honor al sofriment, en la categoria d'argent, al 
caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 25806, d'acord amb 
els informes que figuren a l'expedient i el dictamen de la Comissió de valoració, ja que 
concorren els requisits establerts a l'article 3.2.2 del Reglament d'Honors i 
Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
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d'Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 
1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per a les 
medalles d'argent a l'article 5 del mateix Reglament. 

5. – (5/2021 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles d'honor al mèrit, en 
la categoria de bronze, als membres i òrgans de la Guàrdia Urbana de Barcelona que 
figuren a les relacions que consten a l'expedient, per haver destacat en el compliment 
de les seves obligacions professionals o haver realitzat estudis professionals, 
publicacions científiques o serveis d'interès públic, que comporten un prestigi per al 
cos o contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat, d'acord amb el dictamen de la 
Comissió de valoració i amb el previst a l'article 4.2.3 apartat a) i 4.2.4 del Reglament 
d'honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei 
de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 
25 de maig de 2018. 

6. – (4/2021 SD)  ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles al Mèrit en la 
categoria d'argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la Guàrdia 
Urbana que figuren en la relació que consta a l'expedient, d'acord amb el dictamen de 
la Comissió de valoració i de conformitat amb la Disposició Addicional del Reglament 
d'Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei 
de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 
25 de maig de 2018, en reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers la 
Guàrdia Urbana de Barcelona. 

7. – (33/2021) ATORGAR la Medalla d'Honor de Barcelona 2021 als ciutadans, ciutadanes i 
entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, 
d'acord amb la relació que consta a l'expedient, com a mereixedors i mereixedores 
d'aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han 
contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. 

8. – (267/2021) MODIFICAR l'annex 2 de l'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l'annex, que consta a l'expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

9. – (21XF0531 i altres) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 21XF0531, 
21XF0532, 21XF0533, 21XF0543, 21XF0548, 21XF0579, 21XF0581, 21XF0603, 
21XF0628, 21XF0665, 21XF0685, 21XF0778 i 21XF0471 pels imports, conceptes i a 
favor de les empreses que consten a l'annex, i per les factures que s'hi indiquen, atesa 
la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l'exercici 
corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses 
pels imports indicats a l'annex i amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021, i a 
les aplicacions pressupostàries en l'annex indicades. 
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IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) 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 
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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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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. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

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 
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 Ciutadans:

29. – (M1923/2378) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
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i Prevenció acorda: 1. La intensificació de patrulles de Guàrdia Urbana amb la finalitat 
de dissuadir aquests comportaments incívics i imposar les degudes sancions per 
infracció de l'ordenança de civisme. 2. L'impuls de l'accés als locals d'oci nocturn per 
evitar aquests comportaments de mal ús de la via pública. 3. L'establiment de 
determinades restriccions o d'un tancament perimetral nocturn a les zones de 
Barcelona en les que es detecti una major presència de botellots, incivisme i música a 
l'espai públic.

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. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

31. – (M1923/2399) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Amb l'objectiu que l'Ajuntament de Barcelona no pugui tenir 
relacions jurídiques de cap mena amb empreses que, directament o mitjançant 
empreses pantalla o filials, desviïn fons a països considerats paradisos fiscals amb la 
intenció d'evadir les seves obligacions tributàries, la Comissió insta el govern municipal 
a encarregar als Serveis Jurídics un informe sobre la legalitat d'una eventual aplicació 
als seus contractes de dret privat o patrimonial de les estipulacions que, per als 
contractes públics, estableix el Decret d'Alcaldia S1/D2016-1419, de 19 de maig, relatiu 
a empreses contractistes que mantinguin relacions econòmiques o financeres amb un 
país considerat paradís fiscal. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

32. – (M1923/2337) Que el govern municipal augmenti les dotacions de Guàrdia Urbana per 
dur a terme inspeccions de llicències de terrasses de la ciutat, i reprengui la 
coordinació amb els Agents Cívics i equips de mediació, activant tots els mitjans 
necessaris, amb la finalitat de garantir una bona convivència a la ciutat, sobretot 
durant els mesos d'estiu, en que hi ha un ús més intensiu de l'espai públic. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

33. – (M1923/2393) Que el govern municipal presenti en el termini de 3 mesos un pla de xoc 
amb mesures proactives impulsades a través de l'Oficina per la No Discriminació i els
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altres ens de l'Ajuntament de Barcelona, com el Centre Municipal LGTBI, i de la mà de 
les entitats que defensen els Drets Humans i lluiten contra els delictes d'odi i 
l'homofòbia, per aturar i conscienciar sobre la creixent onada d'atacs i discriminació 
contra els drets fonamentals de la ciutadania per raons d'orientació sexual i identitat 
de gènere, així com, defineixi mecanismes eficients per atendre a les víctimes. 

34. – (M1923/2391) Que el Govern Municipal mostri públicament el seu rebuig a la 
tramitació de la Llei de Seguretat Nacional i demani al Govern d'Espanya que aturi la 
seva tramitació. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

35. – (M1923/2380) Que el Govern Municipal realitzi una campanya de conscienciació 
ciutadana amb la finalitat de donar a conèixer la necessitat del manteniment i 
conservació de l'espai públic per garantir una bona convivència i, en cas de detecció 
d'actes vandàlics, procedeixi a la imposició de la deguda sanció per l'incompliment de 
l'ordenança de civisme.

36. – (M1923/2379) Que el govern municipal procedeixi de forma immediata a la col·locació 
de l'efígie del Rei i de la bandera d'Espanya al saló de plens, complint així amb el 
mandat judicial i amb el que disposa la llei.

Del Grup Municipal Partit Popular:

37. – (M1923/2386) Instar el Govern Municipal a col·locar el retrat de S. Majestat el Rei en 
un lloc preferent i d'honor del saló de plens de l'Ajuntament de Barcelona. 

Del Grup Municipal Regidora no adscrita:

38. – (M1923/2373) Instem el Govern Municipal a entregar un informe als diferents grups 
municipals de les intervencions fetes per botellots per part dels cossos de seguretat 
des de que va finalitzar el toc de queda a la ciutat de Barcelona. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

39. – (M1923/2338) Després de la Sentència del Tribunal Suprem que determina la duració 
màxima del contracte d'interinatge en 3 anys i que el personal interí amb contractes de 
més de 3 anys passaran a adquirir la condició d'indefinit no fix, així com la proposta del 
govern espanyol per gestionar la temporalitat a l'administració pública, quines 
solucions proposa el Govern Municipal per resoldre la situació del personal interí a 
l'Ajuntament de Barcelona? 
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Del Grup Municipal Partit Popular:

40. – (M1923/2385) Quin és el termini, calendarització i protocol que s'aplicarà 
als treballadors del grup Ajuntament de Barcelona per a la tornada a la presencialitat 
total? 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

41. – (M1923/2372) Quin pressupost total i definitiu ha tingut la campanya municipal de 
promoció (comunicació i publicitat) del pressupost participatiu? Com s'ha desglossat 
per canals i mitjans? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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