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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE SETEMBRE DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de juliol de 2020

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

5. – (20204407_20002449) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament
mitjançant  la  modalitat  d’arrendament,  de  30  escúters  elèctriques  amb  distintius
destinades  per  al  servei  de  la  Guàrdia  Urbana  de  Barcelona  a  l’Ajuntament  de
Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, amb núm. de contracte 20002449,
mitjançant la tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 869.000,20 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
718.182,00 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada
despesa de 869.000,20 euros, dels quals 718.182,00 euros corresponen a l’import net i
150.818,20 euros a l’IVA, al tipus del 21%, i amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 140.005,59 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un
import (IVA inclòs) de 173.800,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 173.800,04
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 173.800,04 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un
import (IVA inclòs) de 173.800,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400 i un import (IVA inclòs) de 33.794,45
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària
D/20400/13211 0400, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos corresponents, atès que l'execució d'aquest contracte
s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització; DONAR-NE COMPTE a la Comissió de
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
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 Esquerra Republicana:

6. – (M1923/1186) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda: 1. Instar al govern municipal a recuperar un instrument com
Foment de Ciutat Vella, amb personal i recursos econòmics propis, per tal de dur a
terme  la  planificació  en  matèria  d’urbanisme,  cultura,  espai  públic,  habitatge  i
projectes de dinamització econòmica i  social,  amb l’objectiu de revertir els problemes
creixents al districte de Ciutat Vella. 2. Que es duguin a terme les accions jurídiques
necessàries i es faci la dotació de recursos adequats en el pressupost de 2021, per tal
que sigui operativa en el mateix any.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

7. – (M1923/1195) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat
i  Prevenció  acorda  que  per  part  dels  serveis  municipals  corresponents  s’emeti  un
informe que detalli el nombre de les preguntes i precs formulats pels regidors i grups
de  l’oposició,  així  com  les  peticions  d’accés  a  expedients  que  no  han  estat  ateses
durant aquest mandat, també als districtes, especificant en tots els casos les dates en
que es van formular les peticions, la causa per la que no han estat ateses i identificant
el responsable de la seva tramitació. I que es faciliti aquest informe als diferents grups
municipals de forma prèvia a la celebració de la propera comissió de presidència.

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/1206)  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda que ha de ser una prioritat del govern de la ciutat i de
l’Ajuntament  poder  seguir  adoptant  mesures  i  accions  concretes  que  enforteixin  la
seguretat ciutadana, la convivència als barris i evitar la degradació del teixit veïnal amb
solucions eficaces davant els fets delictius, la venda i consum de drogues i l'ocupació
il·legal. Cal treballar conjuntament amb els veïns, els comerciants de la zona, els
serveis socials, la Guàrdia Urbana, i en coordinació amb els altres cossos de seguretat
de la ciutat, en la millora dels protocols d'actuació i reforç dels sistemes de protecció
social del districte. Ampliar els recursos socials dirigits a famílies vulnerables que
ocupen  immobles  de  manera  il·legal  per  no  disposar  d’alternativa  habitacional.
Reforçar la seguretat promocionant un model de desplegament en la ciutat en que
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra garanteixin un cert equilibri de presència ens els
espais públics que es considerin crítics. Que se li doni atenció immediata a les víctimes
d'aquests fets delictius i als veïns, així com un seguiment i acompanyament efectiu
amb els equips necessaris per a la recerca de solucions.

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.
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Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

10. – (M1923/1203) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda:1.- Traslladar a la Magistrada Dra. Maria Romilda Servini el suport
de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  les  actuacions  que  duu  a  terme  en  exercici  de  la
Justícia  Universal  a  l’Argentina,  causa  4591/10  al  Jutjat  de  lo  Criminal  i  Correccional
Federal núm. 1 de la Ciutat de Buenos Aires, per investigar els crims del franquisme. 2.-
 Refermar  el  compromís  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  mostrar  suport  i  a

acompanyar les iniciatives ciutadanes encaminades a iniciar procediments davant les
jurisdiccions competents per tal de determinar responsabilitats en els crims perpetrats
durant la dictadura franquista, donant compliment al punt 6 de la declaració
institucional  aprovada  pel  Consell  municipal  el  2  d’octubre  de  2015  (Sisè.  Col·laborar
amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre no siguin
restituïdes les famílies). 3.- Donar suport a la querella presentada per les germanes de
Salvador Puig Antich i  l’Ajuntament de Barcelona,  recorrent a totes les  instàncies que
sigui necessari  per tal  d’aconseguir el  dret a la veritat,  a la justícia i  a la reparació. 4.-
Refermar  el  compromís  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  a  exercir  accions  judicials  que
siguin procedents davant les instàncies que corresponguin a efectes que, per part
d’aquests,  s’investiguin  delictes  comesos  en  el  context  de  crims  contra  la  humanitat
per part de la dictadura franquista que van afectar als ciutadans i ciutadanes de la
nostra ciutat, es determinin les circumstàncies en les que van ser perpetrats, qui van
ser  els  responsables  directes  i  indirectes  i,  si  s’escau,  que  es  procedeixi  a  la  seva
imputació, processament, judici i condemna. per combatre la impunitat del
franquisme.

EL SECRETARI GENERAL
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