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

Sessió ordinària de 14 de desembre de 2022

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 16 de novembre de 2022

II) Part Informativa

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

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

1. – (010/2022/DSSG) APROVAR definitivament la modificació de l’article 10.3 i de la 
Disposició Addicional Tercera del Reglament Orgànic Municipal per tal d’aplicar la 
possibilitat d’assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per mitjans 
electrònics als membres de les Comissions del Consell Municipal i de la Comissió de 
Govern per causa de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu; APROVAR 
definitivament la modificació de l’article 17.2 apartat 9 de les Normes Reguladores del 
funcionament dels Districtes (aprovades definitivament per acord del Plenari del 
Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, pel que fa al seu Títol II, 
per acords del mateix òrgan de 30 de maig de 2008 i de 14 de juliol de 2015) per tal 
d’aplicar la possibilitat d’assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per 
mitjans electrònics als membres del Plenari del Consell de Districte, de les Comissions 
Consultives de Govern i de la Comissió de Govern del Districte per causa de maternitat, 
paternitat, embaràs o malaltia greu; PUBLICAR el text íntegre de les modificacions en el 
Butlletí Oficial de la Província a efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat amb 
allò previst a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local.

2. – (271/2022) APROVAR la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona, 
resultant de la relació inicial de llocs de treball aprovada pel Plenari del Consell 
Municipal el 21 de desembre de 2018 a la vista de la valoració de llocs de treball i amb 
efectes de l'1 de gener de 2023. APROVAR I PUBLICAR les fitxes de llocs de treball 
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(annex 1), Categories professionals (l'annex 3) i Taules retributives (l'annex 4). 
MODIFICAR l’annex 2 (dotacions de llocs de treball) en el sentit de retirar els 
complements circumstancials que s’hi indiquen i assignar els complements a revisar 
amb la quantia que correspongui, amb efectes de l’1 de desembre de 2022. RATIFICAR 
la relació de dotacions de llocs de treball (annex 2), en els termes de la seva aprovació 
pel Plenari del Consell Municipal el 21 de desembre de 2018 i les seves posteriors 
modificacions. INICIAR els treballs per a l'adequació i publicació de la refosa de la 
Relació de Llocs de Treball. INICIAR els treballs d'anàlisi dels complements específics 
circumstancials, de manera immediata, amb la Mesa General de Negociació. INSTAR els 
ens adherits a l’Acord de Condicions de Treball i Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de 
Barcelona perquè adoptin els acords que corresponguin en els seus respectius òrgans 
de govern, en relació als apartats anteriors, per tal de garantir la seva adopció i el 
manteniment del principi d’harmonització respecte als criteris generals i d’acord amb 
els seus estatuts. PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal, al 
web municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat. 

3. – (279/2022) MODIFICAR l’annex 2 (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. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. – (31/2022) APROVAR inicialment la modificació del Reglament per a l’equitat de gènere 
a l’Ajuntament de Barcelona; SOTMETRE-LA a informació pública per un període de 30 
dies, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

5. – (18003968L01-007) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003968L01 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida 
selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 1: 
Districte de Ciutat Vella i Gerència de Recursos), adjudicat a l'empresa Servicios 
Operativos Internos, SA, amb NIF A43057124, per un import màxim de 8.098,63 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 8.098,63 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 6.693,08 
euros i import IVA de 1.405,55 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22700/93312 0601. FIXAR en 334,65 euros l'import del reajustament de la garantia 
definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva i 
comparegui a les dependències de la Gerència de Recursos per a la seva formalització 
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
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6. – (18003968L03-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003968L03 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida 
selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 3: 
Districte de Sants-Montjuïc), adjudicat a l'empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF 
B60579240, per un import màxim de 25.000,00 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 25.000,00 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 20.661,16 euros i import IVA de 4.338,84 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0603. FIXAR en 
1.033,06 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva i comparegui a les dependències 
de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. 

7. – (18003968L04-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003968L04 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida 
selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 4: 
Gerència de Drets Socials i Districte de les Corts), adjudicat a l'empresa Multiserveis 
Ndavant, SL, amb NIF B60579240, 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% a l'aplicació 
pressupostària D/22700/93312 0200. FIXAR en 14.462,81 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la
garantia definitiva i comparegui a les dependències de la Gerència de Recursos per a la 
seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

8. – (18003968L05-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003968L05 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida 
selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 5: 
Gerència de Seguretat i Prevenció i Districte de Sarrià Sant Gervasi), adjudicat a 
l'empresa Optima Facility Services, SL, amb NIF B60124831, per un import màxim de 
110.000,00 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 110.000,00 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 90.909,09 euros i import IVA de 19.090,91 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0400. FIXAR en 9.090,90 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la 
garantia definitiva i comparegui a les dependències de la Gerència de Recursos per a la 
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seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 

9. – (18003968L06-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003968L06 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida 
selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 6: 
Gerència d'Ecologia Urbana i Districte de Gràcia), adjudicat a l'empresa Multiserveis 
Ndavant, SL, amb NIF B60579240, per un import màxim de 54.202,89 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 
54.202,89 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 44.795,78 
euros i import IVA de 9.407,11 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22700/93312 0606. FIXAR en 2.239,79 euros l'import del reajustament de la garantia 
definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia definitiva i 
comparegui a les dependències de la Gerència de Recursos per a la seva formalització 
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

10. – (18003968L09-003) MODIFICAR, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el 
contracte 18003968L09 que té per objecte l'execució del servei de neteja i recollida 
selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents Districtes i Gerències de
l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 9: 
Districte de Sant Andreu), adjudicat a l'empresa Optima Facility Services, SL, amb NIF 
B60124831, per un import màxim de 15.370,80 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 15.370,80 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 12.703,14 euros i import IVA de 2.667,66 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0609. FIXAR en 
635,16 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 
Gerència de Recursos per a la seva formalització 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:

11. – (M1923/4622) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Incorporar el carrer de Tuset i entorns dins de les Zones 
Acústicament Tensionades en Horari Nocturn i dur a terme les següents accions: 1. 
Instal·lació de sonòmetres per avaluar el nivell de soroll en horari nocturn i en cas que 
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la mitjana dels dos dies més desfavorables de la setmana, en el termini de dos mesos 
consecutius, superi 3 dB(A) els valors límit d’immissió definits, es pugui aprovar un pla 
específic d’acord amb la normativa vigent. 2. Implementar, en base als resultats 
obtinguts, les restriccions horàries de tancament a les botigues d’alimentació, des de 
les 22:00 hores fins les 7:00 hores del matí següent, i avançar l’horari pel que fa a la 
prohibició de la venda d’alcohol a les 21h. 3. Reforçar la presència de Guàrdia Urbana 
als llocs determinats com a zones tensionades. 4. Coresponsabilitzar els gestors de
locals amb terrassa o d’oci nocturn dels excessos que es puguin generar en els seus 
espais. 5. Acompanyar les accions d’una campanya de comunicació de gran difusió i 
amb senyalització específica en les Zones Acústicament Tensionades en Horari 
Nocturn, indicant de manera clara les activitats no permeses, el volum de soroll màxim 
acceptat, i l’import de la sanció que li correspon a cada infracció. 6. Implementar un 
dispositiu de neteja específic de l’espai públic en l’horari de tancament de les activitats 
permeses. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

12. – (M1923/4613) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal desenvolupi els tràmits necessaris per tal 
de donar fi a les okupacions delinqüencials i als conflictes de convivència que 
representen pels veïns als carrers Amistat i Guillem de Llúria del barri del Poblenou, així 
com reforci la seguretat i les patrulles al barri i s’organitzi tota una sèrie de trobades 
amb les entitats i veïns del barri per tal de donar solució a les problemàtiques 
d’incivisme i fets delictius que estan vivint. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

13. – (M1923/4567) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el Govern Municipal a procedir al disseny i posada en marxa d'una 
campanya de seguretat per al proper Nadal, amb especial reforç a les zones que ja 
hagin patit atacs en grans esdeveniments, com els eixos comercials de Passeig de 
Gràcia i Creu Coberta.

Del Grup Municipal Partit Popular:

14. – (M1923/4617) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda instar el govern municipal a què, mitjançant els instruments jurídics 
oportuns, procedeixi a la creació dels llocs de treball derivats de les especialitats de la 
GUB i SPEIS per incorporar-los a la RLT de l’Ajuntament de Barcelona, així com a 
l’estudi de la resta de demandes plantejades en relació al cos de Bombers/es i de 
Guàrdia Urbana. 

Del Grup Municipal Valents:

15. – (M1923/4608) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció insta el Govern municipal a reforçar i ampliar el dispositiu de 
seguretat amb agents de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, amb control d’accés a 
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la zona de l’espectacle, així com instal·lar videocàmeres de seguretat en diferents 
punts estratègics de la zona de Plaça Espanya i els seus voltants. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

16. – (M1923/4620) Que l’Ajuntament de Barcelona insti el Govern espanyol a tractar totes 
les persones refugiades d’igual manera, sense cap distinció de raça, color, sexe, 
llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, 
fortuna, naixement o altra condició. I que, conseqüentment, l’insti a posar tots els 
mitjans tècnics i humans necessaris per posar fi al bloqueig en l’obtenció de cites per 
les peticions de protecció internacional, que es dona persistentment a la província de 
Barcelona. 

17. – (M1923/4621) Que l’Ajuntament de Barcelona, acordi l’elaboració d’un Pla d’Acció en 
el que es faciliti l’accessibilitat de les persones a l’Administració pública, recollint les 
següents mesures: - L’atenció directa a les persones, per a tots els tràmits, tant 
presencialment com telefònicament, no únicament telemàtica. - Garantir l’existència 
de múltiples canals de contacte de les persones amb l’administració per tal de facilitar 
una major accessibilitat tenint en compte la diversitat de la ciutadania i les seves 
necessitats d’accés. - Garantir l’accés a l’administració sense el requisit de cita prèvia. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/4610) Que el govern municipal informi si té coneixement de les condemnes 
que s’han produït per multireincidència des de la modificació del codi penal, fins 
l’actualitat, i quina valoració en fa. 

19. – (M1923/4612) Que el Govern Municipal iniciï els tràmits per tal de concedir la Medalla 
d’Or al Mèrit Científic a l’Associació Astronòmica de Barcelona Aster per la seva 
trajectòria històrica en la investigació i divulgació de l’astronomia, l'astrofísica, la 
meteorologia i l'astronàutica i els seus 75 anys en funcionament ininterromput. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

20. – (M1923/4568) Que l'Alcaldessa, en la seva condició de cap de la Guàrdia Urbana, i el 
Tinent d'alcaldia de Seguretat, Im. Sr. Albert Batlle, en la seva condició de responsable 
de seguretat, facin una declaració pública conjunta de condemna per les acusacions de 
racisme abocades a la Guàrdia Urbana per part del president de SOS Racisme.

Del Grup Municipal Partit Popular:

21. – (M1923/4618) Que el govern municipal insti el Comitè d’Ètica a presentar a la major 
brevetat possible la Memòria anual de l’activitat del Comitè d'Ètica corresponent als 
exercicis 2020 i 2021. 
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De Regidora no adscrita:

22. – (M1923/4596) Instem el Govern Municipal a presentar de manera urgent un pla 
d’actuació al Barri de la Marina, en concret en la Zona de la Comunitat d’Habitatges 
d’Estrelles Altes per tal de garantir la seguretat i civisme a aquesta zona, ja que 
actualment no es compleix. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

23. – (M1923/4570) El Govern Municipal seguirà finançant l'okupació il·legal amb els diners 
dels ciutadans de Barcelona?

Del Grup Municipal Partit Popular:

24. – (M1923/4619) Té el govern municipal coneixement de la pràctica de les “batudes 
racistes” manifestades per un representant de l’associació SOS Racisme amb motiu de 
l’entrega de Medalles d’Honor 2022, i en cas negatiu, per quin motiu el govern 
municipal no ha negat rotundament les declaracions manifestades per SOS Racisme? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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