
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

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

PREVENCIÓ, en sessió de 20 de juny de 2018. 

Aprovació de les actes de les sessions de 18 d'abril i 16 de maig de 2018. 

Par! decisoria 1 Executiva 

Propostes d'acord 

7.- (20184264) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament, en la modalitat 
d'arrendament, de 15 furgonetas i 4 tot terreny per a la Guardia Urbana de Barcelona, duran! 60 
mesas, amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots, amb núm. de 
contracta 18002394, mitjangant tramitació ordinaria, ambla utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació d'1.326.765,00 euros (!VA inclos) i un valor estima! d'1.096.500,00 
euros, distribu'it en els lots següents:- Lot núm. 01, Subministrament de 15 furgonetas mixtes (tipus 
3), per un import d'1.007.325,00 euros, IVA inclos;- Lot núm. 02, Subministrament de 4 tot terrenys 
(tipus 10), per un import de 319.440,00 euros, IVA inclos. APROVAR les actuacions preparatorias 
efectuades, el plec de clausules administrativas particulars i el plec de prescripcions tecniques 
reguladors del contracta. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR 
l'esmentada quantitat amb carrec a la partida i als pressupostos corresponents, amb el 
desglossament següent: pressupost net 1.096.500,00 euros i import de I'IVA de 230.265,00 euros; 
condicionada a !'existencia de credit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a !'actual. 

8 .- (20184283) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament, en la modalitat 
d'arrendament, de 10 furgonetas d'atestats pera la Guardia Urbana de Barcelona, duran! 60 meses, 
amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracta 18002561, mitjangant 
tramitació ordinaria, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació 
d'1.125.300,00 euros {IV A inclos) i un valor estima! de 930.000,00 euros. APROVAR les actuacions 
preparatorias efectuadas, el plec de clausules administrativas particulars i el plec de prescripcions 
tecniques reguladors del contracte. CONVOCAR la licitació pera la seva adjudicació. AUTORITZAR 
la despasa de l'esmentada quantitat amb el següent desglossament: pressupost net 930.000,00 
euros i import de !'IV A de 195.300,00 euros, amb carrec a les partidas i pressupostos corresponents 
i amb la condició suspensiva de !'existencia de credit adequat i suficient en els esmentats 
pressupostos, ates que l'execució d'aquest contracta s'iniciara l'exercici següent a la seva 
autorització. 

Par! d'impuls i control 

Proposicions 1 Dec/aracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions 1 Dec/aracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
natura/esa d'actes d'impuls po/Jtic de /'acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a acles 
administratius reso/utoris. 

Del Grup Municipal Demócrata: 

9.- (M1519/9320) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda instar el Govern municipal a: - Escoltar i atendre lotes les reivindicacions que tenen el seu 
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origen en diferents grups i plataformes critiques amb el govern municipal. - Rectificar les actituds de 
negació de les posicions discrepants amb el govern i comprometre's a treballar tenint en compte les 
diferents sensibilitats. - Comptar amb la ciutadania, establint un veritable dialeg amb tothom, deixant 
de banda actituds sectaries i que priviligien els moviments afins al govern. - Treballar amb l'objectiu 
de donar solucions a les diferents problematiques actuals i no creant nous problemes. - Tenir en · 
compte que les mesures que es prenen per part del govern han d'estar encaminades a ·la millora de 
vida del conjunt deis barcelonins, que aquest ha de constituir l'objectiu principal i no pot passar per 
damunt d'interessos i consideracions ideológiques i partidistes. - Donar resposta al conjunt de precs, 
reclamacions i denúncies de les entitats i plataformes que massa sovint queden sense resposta per 
par! del govern. 

Del Grup Municipal de Cs: 

10.- (M1519/9276) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
condemna els acles violents contra l'acte académic sobre Cervantes i la seva obra, celebra! a la 
Universitat de Barcelona i referma el seu compromís amb el respecte a la llibertat (contra la 
violencia política. 

Del Grup Municipal d'ERC: · 

11.- (M1519/9310) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
insta el Govern municipal a dotar de tots aquells recursos humans i económics necessaris al Servei 
de Prevenció i Extinció d'lncendis (Bombers de Barcelona) per tal derealitzar un pla d'inspeccions a 
les finques més antigues de la ciutat i avaluar-ne els riscos, tenint en compte els casos de pobresa 
energética, risc d'esfondraments, calcinacions, salubritat ¡' seguretat de les finques inspeccionades, i 
que prenguin les mesures necessaries per tal de garantir la seguretat del ve'inat. 

Del Grup Municipal del PSC: 

12.- (M1519/9315) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participaoió i Seguretat i Prevenció 
acorda: 1. Que Cementiris de Barcelona contempli les mesures de bonificació i gratu'itat per a la 
gestió, desenvolupament i prestació deis serveis de cementiris pe! que fa a la inhumació en nínxol i 
la cremació a les persones en situació de vulnerabilitat o d'escassa capacita! económica en virtut de 
l'aplicació a la seva gestió deis principis d'universalitat i accessibilitat en coherencia amb alió ja 
disposat per als serveis funeraris gratu'its i bonificats a l'acord entre l'Ajuntament de Barcelona i les 
empreses funeraries. 2. Que a l'esmentat acord entre I'Ajuntament de Barcelona i les empreses 
funeraries per als serveis funeraris gratu'its i bonificats es contempli, de forma complementaria a les 
condicions d'accés ja establertes, la de comptar amb una discapacitat, ser una persona en situació 
de dependencia o el fet de conviure amb alguna persona amb discapacitat i/o depenent a carrec. 

Del Grup Municipal de la CUP: 

7.- (M1519/9257) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: - Que en el termini de dues setmanes, responsables polítics de l'Ajuntament de Barcelona 
es reuneixin amb representants del coHectiu de temporeres afectades, amb el Sindicato Andaluz de 
Trabajadores/as (SAT), d'altres sindicats i coHectius feministes que els donen suport, per tal de 
concretar una col·laboració que faciliti la tasca de denunciar i fer justicia amb els abusos que 
pateixen les treballadores migrades en els camps d'Andalusia. 
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Oeclaracions lnstitucionals 

011.- La Comissió de Presidencia, Orets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 
Primer.- L'Ajuntament de Barcelona, vista l'evolució jurídica, i el tractament donat per gran part de la 
doctrina i per !'Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein d'Aiemanya al delicte de rebel·lió, (delicte 
que sustenta la situació de presó provisional en la causa especial20907/2017 del Tribunal Suprem), 
qualifica la situació de presó preventiva com a injusta i no conforme al dret aplicable. Segon.- En 
conseqüencia, I'Ajuntament de Barcelona condemna !'existencia en l'actualitat de presos polítics a 
I'Estat espanyol. Tercer.- L'Ajuntament de Barcelona exigeix l'alliberament immediat de tots els 
presos preventius de la causa esmentada. 

012.- La Comissió de Presidencia, Orets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda 
sol·licitar que s'impedeixi !'entrada apresó d'Aiberto Cañedo Carpintero. 

EL SECRETAR! GENERAL, 
Jordi Cases i Paliares 
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