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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció, sessió de 15 de juliol de 2020.

Aprovació de l'acta de la sessió de 17 de juny de 2020
Part Decisòria / Executiva
Propostes d'acord
11. (010-2020 SG) Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal, amb
la finalitat d'establir un nou sistema de documentació de les sessions del Consell Municipal,
dels Consells de Districte i d'altres òrgans col·legiats a partir del seu enregistrament en suport
apte per a la gravació i reproducció del so i de la imatge; i sotmetre-la a informació pública
per un termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, de conformitat amb allò previst a l'article 178.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
a l'article 112 del propi Reglament Orgànic Municipal.
12. (18003968L01-002 (1020/18) ) Modificar, a l'empara dels articles 203 i següents de la
LCSP, el contracte 18003968L01-002 que té per objecte la contractació del servei de neteja i
recollida selectiva dels edificis i locals adscrits als districtes i gerències de l'Ajuntament de
Barcelona pel període 2019-2022: Lot 1 -Edificis de la Gerència de Recursos i Districte de
Ciutat Vella amb l'adscripció provisional dels edificis del Districte Sant Martí-, adjudicat a
l'empresa Servicios Operativos Internos, S.A., amb NIF A43057124, per un import màxim de
516.715,29 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 516.715,29 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2020 i amb càrrec a la partida
i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 516.715,29 euros a
l'aplicació pressupostària D/22700/933120610. Fixar en 21.351,87 euros l'import del
reajustament de la garantia definitiva. Requerir a l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia
definitiva per l'import indicat i comparegui a les dependències de la Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica 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.
Part d'Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d'actes d'impuls polític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
13. (M1923/1084) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció insta el Govern municipal a: Que el Govern municipal presenti en tres mesos una
auditoria de seguretat que avaluï els nivells de seguretat de tots els nous espais destinats als
vianants, tenint en compte, també, la intensitat d'ús dels mateixos i el grau d'indisciplina
d'altres modes de transport que tenen prohibit circular-hi.
Del Grup Municipal Ciutadans:
14. (M1923/1077) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda l'adopció de les mesures següents: 1. La realització de campanyes
municipals ciutadanes divulgatives d'informació i de conscienciació, tant en les xarxes socials
com a peu de carrer, especialment en llocs públics i concorreguts com les platges, relatives al
correcte ús de les mascaretes, així com del seu correcte reciclatge i rebuig. 2. La realització
d'inspeccions intensives a la ciutat de Barcelona per part de la Guàrdia Urbana amb la finalitat
de controlar que la població compleixi amb la normativa que l'obliga a l'ús de la mascareta,
procedint, en cas d'incompliment, a la necessària informació de conscienciació, acompanyantla de la corresponent sanció.
Proposició amb contingut de Declaració Institucional
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es transcriu a
continuació té naturalesa d'acte polític en el sentit que no produeix efectes jurídics vinculants
i fa referència a assumptes i matèries de no competència estrictament local i a qüestions de
transcendència social i ciutadana.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
17. (M1923/1055) Que el Govern municipal insti al govern l'Estat Espanyol a traspassar les
competències de la concessió C-1004 per tal que l'Ajuntament de Barcelona pugui gestionar
la totalitat de les llicències i estudiar el canvi en els usos d'alguns d'aquests espais, així com
suspendre la subhasta dels locals.
Del Grup Municipal Barcelona en Comú:
18. (M1923/1085) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1. Instar el Congrés dels Diputats i Diputades a reformar l'ordenament
jurídic vigent per tal de revisar els aforaments dels càrrecs públics i dels membres de la
família reial i garantir la investigació dels presumptes fets delictius per evitar que quedessin
impunes. 2. Traslladar el present acord a la presidenta del Congrés dels Diputats i Diputades,
als grups polítics del Congrés i Senat, a la FEMP i a les entitats municipalistes.
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