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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE SETEMBRE DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de juliol de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

6. – (17/2021) APROVAR inicialment el Reglament de Funcionament del Comitè Científic i 
d’Ètica en relació al Zoo de Barcelona; SOTMETRE’L 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. 

7. – (20214300_21002398) INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament, 
mitjançant la modalitat d'arrendament, de 10 furgonetes operatives elèctriques amb 
distintius destinades a la UIPA per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona a 
l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, amb núm. de contracte 
21002398, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, 
amb un pressupost base de licitació d'1.089.000,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat 
de 900.000,00 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 d'1.089.000,00 euros, dels quals 900.000,00 euros corresponen al pressupost 
net i 189.000,00 euros a l'IVA, al tipus del 21%, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 36.300,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 
0400; un import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 
217.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400 i un 
import (IVA inclòs) de 181.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 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. 

8. – (20214016_21000045) AUTORITZAR, en virtut del que preveu l'article 195.2 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'ampliació del termini 
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d'execució del contracte número 21000045, que té per objecte el subministrament, 
mitjançant la modalitat d’arrendament, de 4 furgonetes amb oficina d’atestats i amb 
distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l’Ajuntament de 
Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, adjudicat a l’empresa ALPHABET ESPAÑA 
FLEET MANAGEMENT, SA, amb NIF A91001438, en el sentit d’ampliar el termini 
d’entrega dels vehicles fins el dia 1 de març de 2022, d’acord amb els informes que 
figuren a l’expedient; REQUERIR el contractista per tal que en el termini màxim de 5 
dies hàbils procedeixi a FORMALITZAR aquesta ampliació de termini. 
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.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

10. – (M1923/2527) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal, d’acord amb la Carta Municipal de 
Barcelona, l’Ordenança de Civisme lideri i utilitzi tots els recursos disponibles amb 
cooperació amb les altres administracions pertinents, per tal d’evitar situacions 
d’incivisme, d’aldarulls i de molèsties veïnals durant les propers Festes de La Mercè i 
les altres festes majors que hagin de desenvolupar-se durant les properes setmanes a 
la ciutat de Barcelona. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

11. – (M1923/2523) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern Municipal aprovi i implementi de forma urgent un 
pla de gestió de l'ordre públic i de la convivència cívica durant les festes de la Mercè i, 
especialment, durant la franja nocturna de les mateixes, que inclogui la col·laboració 
entre els diferents dispositius policials, amb la finalitat d'evitar comportaments incívics, 
el consum d'alcohol a la via pública i la pertorbació del descans dels veïns.

Del Grup Municipal Partit Popular:

12. – (M1923/2518) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda crear un Pla de xoc preventiu que doni una resposta integral a 
l’increment dels botellots i l’incivisme a la nostra ciutat mitjançant la posada en marxa 
d’operatius de prevenció que donin cobertura a les aglomeracions incontrolades que 
es generen i els desordres públics, així com incrementar els efectius dels diferents 
cossos policials. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

13. – (M1923/2484) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
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i Prevenció acorda instar el Govern Municipal a que elabori i presenti en el Consell 
Plenari del proper 29 de setembre, una proposta per combatre l’incivisme i la 
inseguretat derivada dels botellots i que inclogui, entre d’altres mesures, instar la 
Generalitat a l’obertura de l’oci nocturn a Barcelona. 

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 Partit dels Socialistes de Catalunya:

14. – (M1923/2528) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció insta el govern de la Generalitat a constituir una Taula Ciutadana per 
abordar la problemàtica de les concentracions per consumir alcohol a la via pública 
com activitat d’oci nocturn que s’estan produint arreu de Catalunya, i a elaborar un Pla 
Nacional d’Actuació per a un oci nocturn cívic i segur. La Taula Ciutadana comptarà 
amb la participació dels municipis, els grups parlamentaris, la societat civil i els sectors 
econòmics , socials i culturals implicats.               

EL SECRETARI GENERAL
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