
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 

COMISSIÓ DE PRESIDENCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 1 SEGURETAT 1 

PREVEN CIÓ, en sessió de 19 de setembre de 2018. 

Aprovació de les acles de les sessions d'11 de julio! i de 8 d'agost de 2018. 

Part decisoria 1 Executiva 

Propostes d'acord 

1.- (020/2018 SG) DECLARAR, de conformitat amb alió disposat a l'article 18.2 de les Normes Reguladores 
del Funcionament deis Districtes i a sol·licitud del senyor Javier Edrosa Pérez, la compatibilitat entre el 
seu carrec com a Conseller del Districte d'Horta-Guinardó -per al qual fou nomenat per Decret de 
!'Alcaldía del28 de juny de 2018, passant-lo a exercir en regim de dedicació parcial en un percentatge del 
75% per resolució del 4 de julio! de 2018- i l'activitat privada per compte propi que declara, com a 
treballador autónom d'establiment de begudes. Aquesta autorització resta condicionada a l'estricte 
compliment deis deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i d'altra normativa 
aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament deis Districtes que 
s'han esmentat. En tot cas, la present autorització perdra vigencia per canvi de lloc de treball municipal o 
per variació de les circumstancies relativas al mateix. 

2.- (848/18) APROVAR inicialme'nt el reglament per a la igualtat de genere a I'Ajuntament de Barcelona; 
SOTMETRE'L a informació pública per un periode de !renta dies habils, a comptar des del següent al de 
la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. 

3.- (849/18) APROVAR inicialment l'ordenanga reguladora de l'administració electrónica de I'Ajuntament de 
Barcelona; SOTMETRE-LA a informació pública per un periode de !renta dies habils, a comptar des del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona. 

4.- (0494/16) MODIFICAR I'Acord Marc, amb número de contracta 16002540, que té per objecte la fixació de 
les condicions pera la contractació deis serveis de telecomunicacions corporatius de veu, dades, móbils, 
serveis de numeració especial i accés a Internet per part de I'Ajuntament de Barcelona, els seus 
organismes autónoms i societats municipals i organismes amb participació municipal majoritaria de 
I'Ajimtament de Barcelona, en el sentí! d'incloure dintre del seu ambit d'aplicació les entitats vinculadas a 
I'Ajuntament que s'indiquen a continuació: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, amb 
número de NIF G-65760431, (Lot 1, 2 i 3); Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona, amb número de NIF 
P-0800075D (Lo! 1). Tot aixó, en virtut del que estableix l'art. 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractas del sector públic, d'aplicació 
segons el que preveu la disposició transitoria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractas 
del sector públic, la clausula 20 del PCAP i segons compareixences signades per !'empresa adjudicataria 
que s'incorporen a l'expedient. REQUERIR !'empresa Vodafone España, SAU, amb NIF A80907397, 
adjudicataria del Lot 1 (Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres i serveis de 
dades), del Lot 2 (Serveis dé comunicacions de veu i dades móbils i el Lot 3 (Serveis de numeració 
especials a !'empresa), per tal que comparegui a les dependencias de la Direcció de Serveis de Gestió 
Económica de la Gerencia de Recursos per a formalitzar la modificació contractual esmentada en el 
termini de 15 dies habils des de la tramesa de la present notificació. 
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5.- (0891/18) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte el manteniment correctiu deis 
elements constructius i d'altres elements de la via pública competencia deis diferents Districtes de 
I'Ajuntament de Barcelona aixi com la neteja i desbrossament de solars, el manteniment de places dures i 
el suport logistic a activitats que es desenvolupen al districte, per als anys 2019-2021, amb núm. de 
contracte 18003447, mitjanvant tramitació ordinaria, ambla utilització del procediment obert, amb un valor 
estima! de 36.416.851,45 euros i amb un .pressupost total de licitació de 23.605.923,24 euros, IVA inclós, 
determina! en !unció de preus unitaris, distribu'it en els següents lots: Lot 1: Districte de Ciutat Vella per 
un import de 2.224.823,25 euros IVA inclós; Lot 2: Di~tricte de I'Eixample per un import d'1 .794.997,38 • 
euros IVA inclós; Lot 3: Districte de Sants-Montju'ic per un import de 3.108.470,67 euros IVA inclós; Lot 4: 
Districte de les Corts per un import d'1. 185.251,07 euros IVA inclós; Lot 5: Districte de Sarria-San! 
Gervasi per un import de 2.755.524,21 euros IVA inclós; Lot 6: Districte de Gracia per un import 
d'1.797.049,41 euros IVA inclós; Lot 7: Districte d'Horta-Guinardó per un import de 2.558.149,20 euros 
IVA inclós; Lot 8: Districte de Nou Barris per un import de 2.738.272,47 euros IVA inclós; Lot 9: Districte . 
de Sant Andreu per un import de 2.196.572,82 euros IVA inclós; Lot 10:' Districte de Sant Marti per un 
import de 3.246.812,76 euros IVA inclós; APROVAR les actuacions preparatóries efectuades, el plec de 
clausules administratives particulars i el plec de prescripcions tecniques reguladors del contracte; · 
CONVOCAR la licitació pera la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb carrec a la/es 
partida/es i al/s pressupostlos que s'indiquen en aquest document amb el següent desglossament: 
pressupost net 19.509.027,57 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de I'IVA de 4.096.895,67 
euros; condicionada a l'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressupostlos corresponentls ates 
que l'execució d'aquest contracte s'iniciara l'exercici següent a la seva autorització. 

Part d'impuls i control 

Proposícions 1 Declaracíons de Grup 

Es fa constar que les Proposícíons ( Declaracíons de Grup que es transcríuen a contínuació tenen. 
natura/esa d'actes d'impu/s polítíc de /'accíó del govern í no produeíxen efectes jurídícs com a acles 
admínístratíus resolutorís. 

Del Grup Municipal Demócrata: 

6.- (M1519/9662) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: - Instar la modificació del cartipas municipal, per tal de rellevar de les seves funcions al 
capdavant del Districte de Ciutat Vella a la Regidora Gala Pin, nomenant un nou regidor/a que lideri i 
s'impliqui en el restabliment de la convivencia i la seguretat al districte. - Instar I'Ajuntament de Barcelona 
a reunir-se periódicament i al més al! nivell amb les entitats ve'inals de la Barceloneta per a informar i 
treballar de forma conjunta !'estrategia per ter front a la situació creada. - Demanar que I'Ajuntament de 
Barcelona apliqui amb celeritat els plans de seguretat i civisme previstos pera Ciutat Vella. 

· Del Grup Municipal Cs: 

7.- (M1519/9655) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: Instar el Govern municipal a presentar en la próxima· Comissió de Presidencia, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, les mesures per disminuir els indexs de criminalitat de la 
ciutat de Barcelona. · 
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Del Grup Municipal ERC: 

8.- (M1519/9704) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció insta 
el Govern municipal a prendre lotes les mesures necessaries per tal de posar fre a la inseguretat i 
l'incivisme creixent que pateix en aquests moments la nostra ciutat. 

Del Grup Municipal PSC: 

9.- (M1519/9712) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció · 
acorda que el Govern municipal elabori i lliuri a la Comissió, abans de la presentació de la proposta de 
pressupostos municipals 2019, un informe sobre la situació i actuacions tetes a les instal·lacions i 
equipaments de la Guardia Urbana de Barcelona i un calendari d'intervencions de manteniment i millora 
quantificat i periodificat, incloent el pressupost i calendari perles noves instal·lacions del CECOR. 

Del Grup Municipal PP: 

10.- (M1519/9724) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda reprovar la gestió del Govern municipal a Ciutat Vella, exigint la dimissió de la regidora del 
districte per la seva negligent gestió deis problemes del districte, i el nomenament d'un nou regidor/a del 
Districte de Ciutat Vella. 

Del Grup Municipal CUP: . 
• 

11.- (M1519/9632) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda que I'Ajuntament de Barcelona augmenti la plantilla d'educadores socials, comen~tant per la 
incorporació de les 3 places d'educadores que s'han extingit i presentí un pla de treball en clau 
psicosocial de les actuacions que s'estan realitzant al Districte de Ciutat Vella en el termini d'un mes i el 
necessari augment del personal socioeducatiu. 

Declaracions lnstitucionals 

011.- Per promoure la protecció de les dones defensores tenint en compte els riscos especifics que encaren la 
Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de I'Ajuntament de 
Barcelona acorda: - Afavorir un majar reconeixement social de la importan! contribució de les dones 
defensores de drets humans i advertir de !'impacte nociu de la discriminació de genere en la plena 
participació politica, la integritat i la seguretat de les defensores i l'aven9 de la democracia. -Alertar de 
l'increment de les agressions i assassinats, en contra de defensores de drets humans a Mexic i 
Centreamerica i instar al Govern espanyol a combatre la impunitat d'aquestes agressions, tot assegurant 
mesures de protecció amb perspectiva de genere en qualsevol acord amb administracions de la regió. -
Assegurar la coherencia entre les polítiques de drets humans i les politiques económiques que afecten a 
tercers pa'isos per assegurar que es respecten els drets humans de les defensores, en particular 
d'aquelles que defensen el territori i el medí natural. - Advertir deis riscos específícs que enfronten les 
defensores de drets sexuals i reproductius i demanar al Govern espanyol que la política exterior 
espanyola contempli aquest objectiu. - Assegurar l'enfocament de justicia de genere del programa de 
protecció i reubicació temporal per persones defensores de tercers pa'isos de I'Ajuntament de Barcelona. 
- Seguir donan! suport des de I'Ajuntament a les estrategies, xarxes i mecanismes que impulsin les 
defensores de drets humans als seus pa'isos d'origen per a la seva auto protecció i atenció a les seves 
necessitats especifiques en el context de discriminació i violencia contra les dones. 
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012.- La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de I'Ajuntament de 
Barcelona demana: Primer.- La llíbertat immediata deis líders soberanistes Srs. Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart, i de tots els membres del Govern de Catalunya empresonats de forma preventiva. Segon.- Es 
permeti el retorn de tots els membres del Govern de Catalunya, altres líders polítics i repressaliats 
ideológics que actualment es !roben a l'exílí. Tercer.- Es posi fi a la persecució i repressió ideológica 
contra l'independentisme. 

EL SECRETAR! GENERAL, 
Jordi Cases i Paliares 
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