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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE JUNY DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 19 de maig de 2021

II) Part Informativa

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

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/2275) Que comparegui el responsable del Govern municipal perquè exposi 
quan i com té previst publicar les fites i valors de referència pendents dels indicadors 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible presentats a l'informe del passat 
Consell Plenari d'Octubre per a l'any 2030, així com quines son les previsions del 
conjunt de fites ODS pels anys 2021, 2022 i 2023. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/2262) Que comparegui el responsable del Govern municipal en referència al 
procés de selecció i oferta pública d'ocupació de convocatòria de 259 places d'agent 
del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona per l'any 2021, per tal d'explicar com s'ha 
pogut filtrar el contingut i respostes de la prova d'accés al cos i de les mesures que 
s'han dut a terme per part de l'Ajuntament per tal de revertir-ho. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/2254) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar 
explicacions sobre l'abandonament del grup de Delinqüència Urbana del districte de 
Ciutat Vella per part de 22 agents i, especialment, sobre les actuacions dutes a terme 
per part del Govern Municipal en relació a aquest.
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (s/n) NOMENAR com a membres del Consell de Ciutat els representants de les 
institucions més significatives de la ciutat i les persones de renom ciutadà que figuren a 
l'Annex I i II, respectivament, de conformitat amb l'article 7.1, apartats c) i e) del 
Reglament Intern del Consell de Ciutat. 

5. – (24/2021) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, Sr. Mariano Puig 
Planas en reconeixement a la seva la seva visió empresarial i la seva capacitat de 
lideratge, que el van convertir en una peça clau del món empresarial barceloní a nivell
internacional. 

6. – (128/2021) ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a la Federació ECOM, en 
reconeixement dels 50 anys de camí cap a la inclusió. 

7. – (185/2021) 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. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

8. – (21XF0365) APROVAR l'expedient 21XF0365 de reconeixement de crèdit per un import 
de 660,66 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A., amb NIF A91001438, despeses 
realitzades l'any 2019 i no reconegudes en l'exercici que li corresponien. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 660,66 euros, amb 
càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de l'empresa 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A., amb NIF A91001438. NOTIFICAR al 
contractista la present resolució. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

9. – (20002166L01) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 1 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb número de contracte 20002166L01, que té per objecte la contractació 
dels 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, amb el següent 
desglossament per sublots: Sublot 1A: Serveis i sistemes de veu fixa i serveis de dades, 
Sublot 1B: Dotació tecnològica L1, l'empresa Vodafone España, SAU, amb número de 
NIF A80907397, en ser considerada l'oferta d'aquesta la més avantatjosa 
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econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor 
puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives i en virtut de l’oferta integradora realitzada. 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 de l’acord marc el Sr. Joan Carles Moya i Castillo, cap del departament de 
subministrament i estalvi energètics. 

10. – (20002166L02) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 2 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb número de contracte 20002166L02, que té per objecte la contractació 
dels serveis de comunicacions de veu i dades mòbils, l'empresa Vodafone España SAU, 
amb número de NIF A80907397, en ser considerada l'oferta d'aquesta la més 
avantatjosa econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la 
millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives i en virtut de l’oferta integradora realitzada. 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 de l’acord marc el Sr. Joan Carles Moya i Castillo, cap del departament de 
subministrament i estalvi energètics. 

11. – (20002166L03) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 3 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb número de contracte 20002166L03, que té per objecte la contractació 
dels Serveis de numeració especials, l'empresa Vodafone España SAU, amb número de 
NIF A80907397, en ser considerada l'oferta d'aquesta la més avantatjosa 
econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor 
puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives. 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 de l’acord marc el Sr. Joan Carles Moya i 
Castillo, cap del departament de subministrament i estalvi energètics. 

12. – (20002166L04) EXCLOURE de la licitació l'oferta presentada per l'empresa Evolutio 
Cloud Enabler, S.A.U amb número de NIF A80448194, en haver indicat a la seva oferta 
previsions que no compleixen amb els requeriments mínims sol·licitats en el plec de 
prescripcions tècniques de l'acord marc, segons les dades recollides en els informes 
que consten a l'expedient. DESIGNAR com a proveïdor del Lot 4 de l'Acord Marc de 
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Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb número de contracte 20002166L04, que té per 
objecte la contractació del servei d'accés a Internet centralitzat i serveis associats, 
l'empresa Telefónica de España, S.A.U., amb número de NIF A82018474, en ser 
considerada l'oferta d'aquesta la més avantatjosa econòmicament de les ofertes 
finalment acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris 
d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. 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 de l'acord marc el Sr. Joan Carles Moya i Castillo, cap del departament de 
subministrament i estalvi energètic. 

13. – (20002166L05) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 5 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb número de contracte 20002166L05, que té per objecte la contractació 
del servei d'accessos a Internet distribuïts, amb el següent desglossament per sublots: 
Sublot 5A: Servei Accés internet distribuïts Sublot 5B: Dotació tecnològica 5B, 
l'empresa Telefónica de España, S.A.U, amb NIF A82018474, en ser aquesta l'única 
empresa presentada a la licitació. 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 de l'acord marc el Sr. Joan 
Carles Moya i Castillo, cap del departament de subministrament i estalvi energètic. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/2259) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern municipal dugui a terme les actuacions i dispositius 
pertinents per tal d'evitar els botellots i fer complir l'Ordenança de mesures per 
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/2264) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: 1.- Demanar a l'Alcaldessa de Barcelona que, en el termini d'un 
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mes, presenti als grups municipals de l'oposició que formen aquesta Comissió un 
document que serveixi de guia en aquesta nova etapa i que reculli, de manera 
concreta i exhaustiva, quins projectes i necessitats de l'Ajuntament de 
Barcelona pensa plantejar al nou govern. 2.- Que aquest document incorpori la 
calendarització prevista per part del govern municipal per tal de donar compliment a 
les necessitats inajornables i grans reptes que Barcelona té com a metròpolis global. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

16. – (M1923/2255) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Amb motiu del vintè aniversari de Casa Àsia, el Consell Municipal 
ratifica el ferm compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb el projecte Casa Àsia i
expressa la voluntat de l'Ajuntament de contribuir al seu rellançament amb l'aportació 
dels recursos materials que li corresponguin i amb l'impuls institucional necessari per 
garantir el millor desenvolupament de la seva missió i un arrelament més fecund a la 
ciutat. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

17. – (M1923/2273) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: PRIMER. Reiterar el rebuig de la ciutat de Barcelona als atacs 
terroristes del 16, 17 i 18 d'agost de 2017 així com tot el seu suport cap a les víctimes i 
els seus familiars i amics, en un moment com el de la sentència que és tant esperat 
com difícil. SEGON. Instar al Parlament de Catalunya a promoure una Llei de 
Recuperació i Reparació a les Víctimes del Terrorisme que estableixi un servei específic 
i estable d'atenció a víctimes del terrorisme, amb la finalitat de reparar i alleugerir els 
danys de tot tipus vinculats a aquesta acció. TERCER. Instar al Govern de la Generalitat 
a que mentre no s'impulsi aquesta Llei col·labori amb més dotació de recursos amb les 
entitats que estan atenent a les víctimes dels atacs terroristes de l'agost de 2017 
atenent les seves necessitats reals, presents i futures perquè puguin orientar-les i 
assessorar-les en el procés de reparació així com establir vies de col·laboració efectives 
per resoldre les mancances detectades. QUART. Seguir treballant des de l'Ajuntament 
de Barcelona en la col·laboració amb les principals institucions del país i les entitats 
que atenen a les víctimes del terrorisme per acompanyar-les en el procés de reparació. 

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/2279) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: PRIMER.- Que el govern municipal insti el govern espanyol a 
presentar al Congrés dels Diputats un projecte de llei, en un termini de 6 mesos, de 
modificació de l'article 71 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, per permetre la celebració de consultes ciutadanes que comptin amb el 
suport majoritari del ple municipal, i, per tant, s'elimini la referència a «l'autorització 
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del Govern de la Nació». SEGON.- Fer arribar aquest acord a tots els grups polítics del 
Congrés dels Diputats. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/2258) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció insta el Govern Municipal a: 1- Instar el Govern d'Espanya a defensar i
garantir la igualtat de tots els espanyols davant la Llei i a no concedir els indults als 
polítics condemnats el passat mes d'octubre de 2019, per sedició i malversació de fons 
públics pels fets que van tenir lloc a Catalunya a causa del procés separatista, sense 
donar mostres de penediment i per contra manifestant la seva intenció de tornar a 
cometre actuacions contràries a la legalitat vigent. 2- Considerar el principi d'igualtat 
davant la llei, com a regla bàsica de l'Estat social i democràtic de Dret consagrat en la 
nostra Constitució, que exigeix eliminar qualsevol indici d'impunitat en el 
comportament dels responsables polítics, els quals han estat responsables del cop 
contra la nostra democràcia, amb un manifest menyspreu a la societat catalana, a la
nostra Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el principi de 
sobirania nacional. 3- Rebutjar la concessió de l'indult o de qualsevol altre mesura que 
suposi un privilegi a aquells que resultin condemnats a causa del cop a la democràcia 
per part dels independentistes a causa del procés separatista a Catalunya. 4- Instar les 
administracions públiques a emprendre totes les accions judicials contra els 
condemnats per malversació de fons públics, delicte de corrupció, amb l'objectiu de 
garantir el rescabalament del perjudici patrimonial ocasionat pels seus actes, inclosos 
als fets provats de la sentència. 5- Traslladar aquest acord al President del Govern 
d'Espanya, als membres del Govern d'Espanya, al President i la mesa del Congrés dels 
Diputats i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al President de la 
Generalitat de Catalunya, al seu Govern i als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/2280) Que des del govern municipal s'insti la Prefectura de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona a concertar noves formacions amb certa periodicitat sobre l'àmbit 
temàtic del transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor (VTC) 
per tal que puguin fer un seguiment de compliment del Decret Llei 4/2019, de 29 de 
gener, i es controli, s'inspeccioni i sancioni aquells qui no acompleixin amb la 
normativa. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

21. – (M1923/2260) Que en l'ordre del dia de la propera reunió de la Comissió de 
Col·laboració Interadministrativa s'inclogui l'anomenat Tarifazo del govern central 
sobre el preu de la llum per tal de demanar-ne la revisió i que es produeixi un canvi en 



CCM 7/21 Presidencia 7/8

la tarifació en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/2252) Que es despleguin els dispositius i efectius de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona necessaris per actuar contra les concentracions de botellots a la via pública i 
es procedeixi a la imposició de les degudes sancions per infracció de l'ordenança de 
convivència ciutadana en l'espai públic.

23. – (M1923/2253) Que l'equip de govern insti el Govern de la Generalitat perquè el Cos de 
Bombers de la Generalitat i el Cos de Bombers de Barcelona determinin un pla de 
coordinació, tant en el marc de la campanya de prevenció d'incendis a Collserola com 
en cas d'actuació davant d'un incendi al parc.

Del Grup Municipal Partit Popular:

24. – (M1923/2269) Instar el Govern municipal a adoptar les mesures de vigilància i de 
control policial en els diferents monuments de la ciutat per tal d'evitar actes de 
vandalisme. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

25. – (M1923/2274) Després de la posada en marxa de la Guia de Participació Ciutadana en 
Temps de Pandèmia, com s'està donant resposta a les queixes pel funcionament dels 
òrgans de participació i com s'estan gestionant les disfuncions tecnològiques, de 
presencialitat i de garanties del dret a la participació ciutadana que encara es donen als 
districtes? 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

26. – (M1923/2263) Per quines raons una vintena d'agents del Grup de Delinqüència Urbana 
de tardes de Ciutat Vella van dimitir? Quines gestions han fet des de la Regidoria de 
Prevenció i Seguretat i la Prefectura de la GU per revertir aquesta situació? Quines 
mesures prendran si torna a passar per tal de garantir el servei que venien prestant els 
agents dimissionaris? 

Del Grup Municipal Partit Popular:

27. – (M1923/2268) Quants agents de la Guàrdia Urbana i en quina distribució realitzaran 
funcions de vigilància per tal de donar compliment a les restriccions derivades de la 
pandèmia en les platges de la ciutat, en la Revetlla de Sant Joan i en els propers mesos 
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d'estiu ? Demanem que se'ns faciliti per escrit les dades comparatives dels efectius de 
la Guàrdia Urbana disponibles el 2019 i dels que eventualment hi participaran aquest 
estiu 2021. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

28. – (M1923/2257) Quin pressupost ha tingut la campanya municipal de promoció del 
pressupost participatiu i com s'ha distribuït? 

29. – (M1923/2256) Quina és la població actual de coloms a Barcelona? Quin és l'últim cens 
de coloms que té l'Ajuntament? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals


	Ordre del dia

