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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE JUNY DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de maig de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

9. – (20002166L01) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 1 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb número de contracte 20002166L01, que té per objecte la contractació 
dels serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres (xarxa 
corporativa de veu i xarxa no corporativa de veu) i serveis de dades, amb el següent 
desglossament per sublots: Sublot 1A: Serveis i sistemes de veu fixa i serveis de dades, 
Sublot 1B: Dotació tecnològica L1, l'empresa Vodafone España, SAU, amb número de 
NIF A80907397, en ser considerada l'oferta d'aquesta la més avantatjosa 
econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor 
puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives i en virtut de l'oferta integradora realitzada. FORMALITZAR el contracte 
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable de l'acord marc el Sr. Joan Carles Moya i Castillo, cap del departament de 
subministrament i estalvi energètics. 

10. – (20002166L02) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 2 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb número de contracte 20002166L02, que té per objecte la contractació 
dels serveis de comunicacions de veu i dades mòbils, l'empresa Vodafone España SAU, 
amb número de NIF A80907397, en ser considerada l'oferta d'aquesta la més 
avantatjosa econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la 
millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives i en virtut de l'oferta integradora realitzada. FORMALITZAR el contracte 
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
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responsable de l'acord marc el Sr. Joan Carles Moya i Castillo, cap del departament de 
subministrament i estalvi energètics. 

11. – (20002166L03) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 3 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb número de contracte 20002166L03, que té per objecte la contractació 
dels Serveis de numeració especials, l'empresa Vodafone España SAU, amb número de 
NIF A80907397, en ser considerada l'oferta d'aquesta la més avantatjosa 
econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor 
puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules 
administratives. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable de l'acord marc el Sr. Joan Carles Moya i 
Castillo, cap del departament de subministrament i estalvi energètics. 

12. – (20002166L04) EXCLOURE de la licitació l'oferta presentada per l'empresa Evolutio 
Cloud Enabler, S.A.U amb número de NIF A80448194, en haver indicat a la seva oferta 
previsions que no compleixen amb els requeriments mínims sol·licitats en el plec de 
prescripcions tècniques de l'acord marc, segons les dades recollides en els informes 
que consten a l'expedient. DESIGNAR com a proveïdor del Lot 4 de l'Acord Marc de 
Serveis de Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de 
contractació pública sostenible, amb número de contracte 20002166L04, que té per 
objecte la contractació del servei d'accés a Internet centralitzat i serveis associats, 
l'empresa Telefónica de España, S.A.U., amb número de NIF A82018474, en ser 
considerada l'oferta d'aquesta la més avantatjosa econòmicament de les ofertes 
finalment acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris 
d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives. FORMALITZAR el contracte 
en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a 
responsable de l'acord marc el Sr. Joan Carles Moya i Castillo, cap del departament de 
subministrament i estalvi energètic. 

13. – (20002166L05) DESIGNAR com a proveïdor del Lot 5 de l'Acord Marc de Serveis de 
Telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública 
sostenible, amb número de contracte 20002166L05, que té per objecte la contractació 
del servei d'accessos a Internet distribuïts, amb el següent desglossament per sublots: 
Sublot 5A: Servei Accés internet distribuïts Sublot 5B: Dotació tecnològica 5B, 
l'empresa Telefónica de España, S.A.U, amb NIF A82018474, en ser aquesta l'única 
empresa presentada a la licitació. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
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des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable de l'acord marc el Sr. Joan 
Carles Moya i Castillo, cap del departament de subministrament i estalvi energètic. 
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:

14. – (M1923/2259) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que el Govern municipal dugui a terme les actuacions i dispositius 
pertinents per tal d'evitar els botellots i fer complir l'Ordenança de mesures per 
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

15. – (M1923/2264) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: 1.- Demanar a l'Alcaldessa de Barcelona que, en el termini d'un 
mes, presenti als grups municipals de l'oposició que formen aquesta Comissió un 
document que serveixi de guia en aquesta nova etapa i que reculli, de manera 
concreta i exhaustiva, quins projectes i necessitats de l'Ajuntament de 
Barcelona pensa plantejar al nou govern. 2.- Que aquest document incorpori la 
calendarització prevista per part del govern municipal per tal de donar compliment a 
les necessitats inajornables i grans reptes que Barcelona té com a metròpolis global. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

16. – (M1923/2255) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Amb motiu del vintè aniversari de Casa Àsia, el Consell Municipal 
ratifica el ferm compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb el projecte Casa Àsia i
expressa la voluntat de l'Ajuntament de contribuir al seu rellançament amb l'aportació 
dels recursos materials que li corresponguin i amb l'impuls institucional necessari per 
garantir el millor desenvolupament de la seva missió i un arrelament més fecund a la 
ciutat. 

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:

17. – (M1923/2273) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: PRIMER. Reiterar el rebuig de la ciutat de Barcelona als atacs 
terroristes del 16, 17 i 18 d'agost de 2017 així com tot el seu suport cap a les víctimes i 
els seus familiars i amics, en un moment com el de la sentència que és tant esperat 
com difícil. SEGON. Instar el Parlament de Catalunya a promoure una Llei de 
Recuperació i Reparació a les Víctimes del Terrorisme que estableixi un servei específic 
i estable d'atenció a víctimes del terrorisme, amb la finalitat de reparar i alleugerir els 
danys de tot tipus vinculats a aquesta acció. TERCER. Instar el Govern de la Generalitat 
a que mentre no s'impulsi aquesta Llei col·labori amb més dotació de recursos amb les 
entitats que estan atenent a les víctimes dels atacs terroristes de l'agost de 2017 
atenent les seves necessitats reals, presents i futures perquè puguin orientar-les i 
assessorar-les en el procés de reparació així com establir vies de col·laboració efectives 
per resoldre les mancances detectades. QUART. Seguir treballant des de l'Ajuntament 
de Barcelona en la col·laboració amb les principals institucions del país i les entitats 
que atenen a les víctimes del terrorisme per acompanyar-les en el procés de reparació. 

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

18. – (M1923/2279) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: PRIMER.- Que el govern municipal insti el govern espanyol a 
presentar al Congrés dels Diputats un projecte de llei, en un termini de 6 mesos, de 
modificació de l'article 71 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, per permetre la celebració de consultes ciutadanes que comptin amb el 
suport majoritari del ple municipal, i, per tant, s'elimini la referència a «l'autorització 
del Govern de la Nació». SEGON.- Fer arribar aquest acord a tots els grups polítics del 
Congrés dels Diputats. 

EL SECRETARI GENERAL
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