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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 16 de març de 2022

II) Part Informativa

Informe del Comitè d’Ètica

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern

1. – Per una Barcelona antiracista (2022-2025). 

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/3765) Que compareguin el responsable del Govern municipal de seguretat i 
prevenció per tal d’informar en aquesta Comissió sobre el cas de l’incendi ocorregut el 
passat dimarts dia 12 d’abril al carrer València 73 i les seves causes. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (20220066) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Pau Gasol, per ser el 
jugador de basquetbol català més reconegut i amb millor trajectòria esportiva de la 
història, i que s’ha destacat pel seu compromís social i comportament exemplar dins i 
fora de les pistes. 

4. – (2022/58) APROVAR el Text Refós de l'Acord de condicions de treball del personal 
funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2021-2024 amb els 
seus annexos (Annex 1: Condicions específiques de treball de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona; Annex 2: Condicions específiques de treball del Servei de Protecció Civil, 



CCM 4/22 Presidencia 2/6

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament; Annex 3: Condicions específiques del 
personal del Consorci d’Educació i personal docent d’ensenyaments musicals de 
l’IMEB; i l’Annex 4: Condicions específiques de treball del personal laboral). 

5. – (60/2022) 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 els seus annexos a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

6. – (13/2022) APROVAR l’aplicació a l’Ajuntament de Barcelona i dels seus ens i entitats 
dependents, del sistema de revisió de preus per als contractes d’obres i de conformitat 
amb el que preveu el Reial decret Llei 3/2022 d'1 de març, de mesures per a la millora 
de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la 
cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 
2020, per la qual es fixen les normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i a la 
Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport 
per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els 
contractes públics d'obres; TRASLLADAR aquest acord a totes les gerències municipals 
així com a totes les entitats i ens dependents. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

7. – (21004169_20224010) ADJUDICAR el contracte núm. 21004169, que té per objecte 
"subministrament mitjançant la modalitat d'arrendament, de 10 furgonetes operatives 
elèctriques amb distintius destinades a la UIPA per al servei de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció" a 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA amb NIF A91001438 de conformitat amb 
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu 
d'1.083.867,18 euros IVA inclòs, dels quals 895.758,00 euros corresponen al preu net i 
188.109,18 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 36.128,91 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 
0400; un import (IVA inclòs) de 216.773,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 
216.773,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 216.773,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 216.773,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 180.644,51 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. ALLIBERAR la quantitat de 
5.132,82 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
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aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 171,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 1.026,56 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 
0400; un import (IVA inclòs) de 1.026,56 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i 
a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 1.026,56 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 855,49 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'empresa adjudicatària 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 del contracte el responsable de l'Àrea de Vehicles del 
DLI. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/3732) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: - Realitzar un Pla d’Equipaments per a la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, que contempli, com a mínim: Un model estàndard de comissaries que 
contempli els requeriments de funcionalitat i seguretat necessaris. Un procés de 
participació amb els i les agents de la Guàrdia Urbana per analitzar les necessitats que 
té la plantilla actualment. L’adaptació de les comissaries, allà on sigui possible, a aquest 
nou model definit pel propi pla, i la construcció de noves comissaries, en els districtes 
on no sigui possible fer aquesta adaptació. El pressupost i calendari per actualitzar les 
comissaries al nou Pla d’Equipaments, amb un horitzó de 5 anys. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/3766) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda que el Govern municipal desenvolupi i posi en funcionament abans 
de l’estiu, un pla de seguretat i civisme al conjunt del barri del Parc i la Llacuna del 
Poblenou, per evitar i prevenir els episodis d’incivisme que el veïnat de la zona pateix a 
causa dels botellots. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/3708) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda que el Govern municipal elabori i presenti un informe, en el termini 
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de 30 dies, sobre les actuacions de la Policia de Barri al llarg d'aquest mandat amb la 
intenció de millorar aquest model de policia comunitària, en què es detalli, per 
districtes: - Els recursos humans i materials de què disposa la Policia de Barri. - Les 
principals problemàtiques detectades i conflictes de convivència, així com les 
actuacions i intervencions dutes a terme. - Les relacions establertes tant amb comerços 
com amb veïns i equipaments. - La percepció ciutadana sobre la Policia de Barri i el seu 
grau de coneixement. - Les deficiències detectades i millores que cal implementar en 
aquest model de policia comunitària.

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/3759) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: 1) Garantir que totes les OAC de la ciutat disposin d’una franja 
d’horari presencial per a tràmits d’urgència, així com introduir les millores necessàries 
en les cites de “L’OAC et truca”. 2) Millorar les mancances i els dèficits en que es 
troben les persones amb diversitat funcional per accedir als webs municipals i a les 
aplicacions. Actualitzar les pàgines web dels òrgans de participació. 

Del Grup Municipal Valents:

12. – (M1923/3718) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció insta a l’Ajuntament de Barcelona a buscar solucions efectives per millorar 
la seguretat als comerços de Passeig de Gràcia i altres carrers amb problemes de 
robatoris amb la tècnica d’encastament. Estudiar la possibilitat d’instal·lar proteccions 
especials per evitar que els cotxes pugin a les voreres. I ampliar la vigilància d’aquesta 
zona comercial amb més policia i càmeres de videovigilància. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/3739) Que el Govern Municipal, d’acord amb el Reglament d’honors i 
distincions de l’Ajuntament de Barcelona, iniciï el procediment de concessió de la 
Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/3764) Que a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció del mes de maig de 2022, el Govern municipal presenti un 
informe on constin les mesures que s’estan duent a terme per millorar la seguretat als 
aparcaments de la ciutat, les mesures de reforç que s’impulsaran des del Cos de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona per fer-hi front, i de les mesures que comunicativament 
l’Ajuntament té previst impulsar perquè els usuaris d’aparcaments públics i privats 
minimitzin els riscos i prenguin mesures per evitar robatoris. 
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15. – (M1923/3767) Que en la propera Comissió de Presidència del mes de maig se’ns 
presenti un informe sobre com es desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de 
seguretat i prevenció de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/3709) Que s'elabori i implementi un pla de seguretat i mobilitat per als dies de 
partit del FC Barcelona, al districte de les Corts, que inclogui, entre d'altres: -
L'exceptuació a veïns de les Corts de les restriccions de vehicles a la zona de l'estadi 
Camp Nou i, amb aquesta finalitat, se'ls doti d'un distintiu especial de pas durant els 
dies de partit. - L'increment de la seguretat, així com l'establiment de les mesures 
oportunes per a la protecció de veïns, comerciants i mobiliari de la zona. - La vigilància 
del necessari compliment de l'Ordenança de Civisme i la imposició de les degudes 
sancions.

De Regidora no adscrita:

17. – (M1923/3723) Que el govern municipal faci una valoració sobre la celebració de la 
‘Primavera Republicana 2022’ en aquesta Comissió, explicant els diferents actes, 
exposicions, accions de publicitat realitzades i cost total de la celebració. Demanem 
que tota aquesta informació també es doni als grups municipals per escrit en el termini 
d’un mes. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/3733) Què està fent el Govern municipal per abordar els problemes de 
seguretat i convivència que pateixen els veïns de la ciutat, com per exemple a 
Poblenou, mentre no s'extreuen les conclusions de la Taula ciutadana per una nit cívica 
i segura? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/3710) Quants contractes i de quin import ha adjudicat l'Ajuntament de 
Barcelona a l'empresa Inipro, així com a altres empreses vinculades, com Iqembu, en el 
que portem de mandat?

Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/3760) Quines mesures té previst implementar el Govern municipal des del 
punt de vista del dret administratiu sancionador per tal d’evitar la presència de les 
persones que aborden els vianants i els turistes amb finalitats lucratives a la plaça 
Catalunya i altres indrets turístics de la ciutat? 

21. – (M1923/3761) Quines mesures té previst aplicar el govern municipal per tal de 
disminuir els delictes sexuals a la ciutat de Barcelona? 
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

22. – (M1923/3768) Que el Govern Municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 
aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció del passat mes de gener amb el següent redactat: (M1923/3120) PRIMER.-
Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació que tingui 
com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els 
serveis secrets espanyols. SEGON.- Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat que 
investigui les declaracions efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi 
la corresponent investigació judicial dels fets que van desencadenar els atemptats 
ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. TERCER.- Sol·licitar al Gobierno de España que 
procedeixi a desclassificar com a matèria reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets 
Oficials els documents incautats a l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els 
atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017. QUART.- Instar al Govern de la 
Generalitat a emprendre les accions necessàries per a acompanyar a les víctimes de 
l’atemptat en el procés per fer efectiu el dret a la justícia, que inclou el dret a la veritat 
i a la reparació. CINQUÈ.- Donar suport a les víctimes i a les seves famílies, reconèixer la 
tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i altres agents del 
sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció. SISÈ.- Tenir sempre present la 
memòria de les víctimes del 17 i 18 d’agost i vetllar per preservar la seva memòria i 
dignitat. SETÈ.- Que s’informi del present Acord a totes les ciutats natals de les víctimes 
dels atemptats. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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