
Secretaria General

1/7
CCM 9/22 Presidencia

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

Sessió ordinària de 19 d'octubre de 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 21 de setembre de 2022

II) Part Informativa

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

1. – Balanç Festes Majors de Tardor 2022. 

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/4395) Que comparegui el responsable de seguretat i prevenció del Govern 
Municipal per informar sobre els incidents que es van dur a terme durant les festes de 
la Mercè i les conclusions i propostes de millora, per futures edicions. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (211/2022) MODIFICAR l’annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) 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. 

4. – (213/2022) MODIFICAR l’annex 3 (categories) 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. FACULTAR la gerent del Consorci d’Educació 
de Barcelona per dur a terme les actuacions necessàries derivades d’aquest acord 
sobre la creació de la categoria laboral de Professorat de Grau d’Escola Massana. 
PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 



2/7
CCM 9/22 Presidencia

5. – (22XF0705, 22XF0706 i 22XF0707) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 
22XF0705, 22XF0706 i 22XF0707 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 2022, i a les 
aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

6. – (18003448L01-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L01-006 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:Ger. 
Recursos, Ciutat Vella ) adjudicat a l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 1 
CON, amb NIF U67421511, per un import màxim de 310.354,42 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 
310.354,42 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 
130.210,26 euros i import IVA de 27.344,16 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació 
pressupostària D/21200/93312 0601; un import net de 126.280,99 euros i import IVA 
de 26.519,01 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 
0705. FIXAR en 12.824,56 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. 

7. – (18003448L02-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L02-006 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:Ger. 
Drets Social, Eixample), adjudicat a l'empresa IMESAPI SA, amb NIF A28010478, per un 
import màxim de 362.512,66 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 362.512,66 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import net de 185.767,05 euros i import IVA de 
39.011,08 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 
0200; un import net de 113.830,19 euros i import IVA de 23.904,34 amb tipus 
impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0602. FIXAR en 14.979,86 
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 
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modificació en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

8. – (18003448L03-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L03-006 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 3:Ger. 
Seguretat i Prevenció, Ger Ecologia Urb), adjudicat a l'empresa UTE API MOVILIDAD, 
SA-ILUNION LIMPI, amb NIF U88376264, per un import màxim de 276.000,00 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 220.900,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 66.115,70 euros i import IVA de 13.884,30 amb tipus impositiu 21,00% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0500; un import net de 116.446,28 euros i 
import IVA de 24.453,72 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0400. AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat 
contracte per un import de 55.100,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import net de 45.537,19 euros i import IVA de 9.562,81 amb tipus impositiu 21,00% a 
l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0500, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient del pressupost 2023. FIXAR en 11.404,96 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. 

9. – (18003448L04-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L04-006 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:Sants-
Montjuic, Les Corts), adjudicat a l'empresa SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO SL, 
amb NIF B61563169, per un import màxim de 222.387,40 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 222.387,40 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 41.384,93 euros i 
import IVA de 8.690,83 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0604; un import net de 142.406,31 euros i import IVA de 29.905,33 
amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/21200/93312 0603. FIXAR en 
9.189,56 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. 

10. – (18003448L05-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L05-006 que té per objecte el manteniment dels elements constructius i 
instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als diferents 
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Districtes i Gerències de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2019-2021 (Lot 5:Sarrià-
Sant Gervasi, Gràcia), adjudicat a l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 5 CON, 
amb NIF U67421529, per un import màxim de 29.236,79 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 29.236,79 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 24.162,64 euros i import 
IVA de 5.074,15 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0605. FIXAR en 1.208,13 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. 

11. – (18003448L06-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L06-006 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:Horta-
Guinardó, Nou Barris), adjudicat a l'empresa UTE FAUS-MIATEC MANT.EDIF.LOT 6 CON,
amb NIF U67421552, per un import màxim de 165.000,00 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 165.000,00 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 136.363,64 euros i import 
IVA de 28.636,36 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0607. FIXAR en 6.818,18 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. 

12. – (18003448L07-006) MODIFICAR, a l'empara de l'article 204 de la LCSP, el contracte 
18003448L07-006 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:Sant 
Andreu, San Martí), adjudicat a l'empresa SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO SL, 
amb NIF B61563169, per un import màxim de 350.000,00 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 350.000,00 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 289.256,20 euros i import 
IVA de 60.743,80 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21200/93312 0610. FIXAR en 28.925,62 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
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V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/4388) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: - Que l’Ajuntament defensi el dret a la protecció de la salut i el 
benestar de les dones treballadores i emprengui les negociacions pertinents amb els 
representants de les persones treballadores per tal de contemplar la incorporació dels 
següents permisos laborals que garanteixen els drets sexuals i reproductius de les 
dones: . Per dol gestacional. Permís de 3 dies hàbils per pèrdua gestacional entre la 
setmana 6 i el dia 179 de l’embaràs, per començar a recuperar-se i a poder fer el dol. . 
Per dolors menstruals o de climateri. Permís de 8 hores mensuals (recuperables en els 
4 mesos posteriors) per poder-se cuidar quan es pateixen dolors aguts de regla o 
malestars a causa de la menopausa). - Que l’Ajuntament creï més espais destinats al 
record per les pèrdues perinatals i neonatals, on es puguin fer tangibles aquestes 
pèrdues i on el dolor pugui ser reconegut, també socialment. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/4392) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal i el Govern de la Generalitat de Catalunya 
desenvolupin en el termini de tres mesos un “Pacte pel Raval” per tal de revertir 
l’actual situació del barri del Raval amb les entitats socials, culturals, veïnals, comercials 
del barri, cossos de seguretat i prevenció i grups municipals del Plenari de Barcelona 
amb els següents objectius a aconseguir: Reforçar l’Operatiu Raval entre Guàrdia 
urbana i Mossos d’Esquadra per rebaixar els fets delictius al barri, així com evitar els 
punts de venda de droga, tant en pisos i locals com en l’espai públic i aplicar de manera 
estricta les ordenances municipals. Pla especial de Neteja i Manteniment de l’espai 
públic. Pla de desenvolupament i protecció del teixit comercial, amb treball de 
promoció conjunt amb les entitats comercials del barri. Pol cultural i educatiu del Raval 
en col·laboració amb les entitats existents. Pla social, també tenint en compte 
l’ampliació del CAS Baluard i una ampliació del servei de recollida de xeringues. Pla 
específic de rehabilitació de finques i revalorització del patrimoni del barri. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

15. – (M1923/4402) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal procedeixi a l'aplicació del dispositiu de 
seguretat, per a les festes majors dels altres nou districtes, en la proporció i els mitjans 
que s'ha fet en el cas de Sarrià-Sant Gervasi.

Del Grup Municipal Partit Popular:

16. – (M1923/4410) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Instar el govern municipal a que, en el termini d’un mes presenti un 
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informe sobre l’activitat dels botellots a la ciutat durant els mesos d’estiu, així com les 
sancions imposades i les tasques realitzades pels equips de mediació, tot això 
desglossat per districtes i barris. 

Del Grup Municipal Valents:

17. – (M1923/4380) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció insta el Govern municipal a iniciar converses amb el Govern de l’Estat i 
Ministeri de Defensa per proposar que l'any 2023, els actes centrals de la celebració 
del 12 d'octubre amb motiu del Dia de la Festa Nacional es traslladin a Barcelona. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/4387) Que el Govern municipal treballi de manera coordinada amb tots els 
actors intervinents en els grans esdeveniments de la ciutat, des de la fase de 
preparació dels esdeveniments, per tal que el disseny d’espais, horaris, continguts i 
control i gestió dels aforaments siguin resultat d’un treball preventiu per evitar 
situacions que puguin acabar en aldarulls. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

19. – (M1923/4393) Que abans d’acabar l’any 2022, el govern municipal presenti un informe 
que certifiqui la millora de la seguretat viària que suposa cadascun d’aquests radars i 
n’adapti el seu ús a les franges horàries i al volum del trànsit del moment, per tal de 
garantir la seguretat viària dels vianants i dels conductors, garantir una bona fluidesa 
del trànsit i evitar fer-ne un ús recaptatori. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/4404) Que es procedeixi per part del Govern Municipal al compliment del 
ROM en matèria de contestació de preguntes per escrit als grups de l'oposició per 
garantir els seus drets i complir la Llei de Transparència.

Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/4407) Que el conjunt d’entitats municipals -organismes autònoms, entitats 
públiques empresarials, societats mercantils, consorcis, fundacions i associacions-
incorporin els acords i les actes dels òrgans de govern en el seu portal web de 
transparència mitjançant l’ús d’un enllaç visible en la seva pàgina principal, que sigui de 
fàcil accés i que compleixi els requisits d’accessibilitat i transparència per tal de garantir 
el dret d’accés a la informació pública de tots els ciutadans. 

22. – (M1923/4412) Instar el Govern municipal a elaborar en el termini de dos mesos un 
calendari que reculli el grau de compliment de les iniciatives aprovades als grups 
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municipals de l’oposició durant aquest mandat, tant en comissions com en plenari, tot 
especificant si el seu compliment es produirà abans d’acabar el mandat o amb 
posterioritat. 

De Regidora no adscrita:

23. – (M1923/4378) Instem el Govern municipal a dotar als agents de la Guàrdia Urbana 
amb pistoles elèctriques Taser i esprais de defensa per facilitar la seva tasca davant 
intervencions que comportin perill.

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

24. – (M1923/4391) Pensa el Govern municipal actuar per revertir la situació precària que 
viu el Comitè d'Ètica i dotar-lo dels recursos i eines necessàries perquè pugui complir 
amb la seva funció de control democràtic? 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

25. – (M1923/4396) Quin és l’actual posicionament del Govern Municipal sobre la ubicació 
definitiva de la Caserna dels bombers del parc de Joan Miró. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

26. – (M1923/4405) Es va personar la Guàrdia Urbana a la festa okupa del 8 d'octubre passat 
a Can Masdeu?

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

27. – (M1923/4394) Que tal i com es demanava al prec acceptat pel Govern Municipal a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del 
mes de juliol de 2022, el Govern Municipal informi dels avenços que s’han dut a terme: 
(M1923/4127) Que el govern municipal impulsi en col·laboració amb el sector d’oci 
nocturn i sector de la restauració, l'elaboració i difusió d’una campanya de caire 
divulgatiu per prevenir els riscos de la submissió química i traslladar a la ciutadania la 
importància de posar fre a aquesta pràctica delictiva posant èmfasi en la importància 
de no posar el focus en la víctima sinó en l’agressor i apel·lar a la col·laboració 
ciutadana. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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