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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE FEBRER DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 20 de gener de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

7. – (20214016_21000045) INICIAR l'expedient per a la contractació del 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, amb núm. de contracte 21000045, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un 
pressupost base de licitació de 545.468,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
450.800,00 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 
quantitat, amb pressupost net 450.800,00 euros i import de l'IVA de 94.668,00 euros; i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 81.820,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 
109.093,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 109.093,60 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un 
import (IVA inclòs) de 109.093,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 109.093,60 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 27.273,40 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors 
a l'actual. 

8. – (20174472_17005454) PRORROGAR per un període comprès des del 10.05.2021 fins el 
31.12.2022, el contracte 17005454-002 que té per objecte serveis de càrrega, inspecció 
visual, inspecció periòdica i manteniment dels extintors utilitzats al Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i a la Guàrdia Urbana de Barcelona, i lloguer 
dels extintors utilitzats a les accions formatives externes del Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 
tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, adjudicat a l'empresa 
Suris, SL, amb NIF B08988149, per un import total de 90.236,50 euros (IVA inclòs), 
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d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 45.118,25 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 17.223,11 euros i 
import IVA de 3.616,85 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21900/13612 0400; un import net de 20.064,70 euros i import IVA de 4.213,59 euros 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21900/13211 0400, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 45.118,25 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 17.223,11 euros i 
import IVA de 3.616,85 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/21900/13612 0400; un import net de 20.064,70 euros i import IVA de 4.213,59 euros 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/21900/13211 0400. 
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 Partit Popular:

10. – (M1923/1762) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Presentar en el termini d'un any un nou Reglament de 
participació rectificant els motius de nul·litat que van donar lloc a la seva anul·lació i 
que incorpori les innovacions procedimentals i tecnològiques necessàries per posar al 
dia aquest Reglament. Igualment, presenti un projecte de modificació de les normes 
de funcionament del Districtes i d’elecció directa dels Consellers de Districte. 

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

11. – (M1923/1760) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que des de l’Ajuntament es realitzi una campanya de promoció del 
civisme en positiu durant el temps que resti de risc epidemiològic de Covid-19 per tal 
de mantenir la ciutadania en guàrdia, d'informar i sensibilitzar sobre la situació i la 
necessitat de respectar les normes vigents en cada moment per garantir la seguretat 
sanitària, i que lideri com a Ajuntament les tasques de pedagogia. 

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 Esquerra Republicana:

12. – (M1923/1752) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda que el govern municipal insti als grups proposants a: 
PRIMER.- Sol·licitar als grups parlamentaris a que durant tota la tramitació 
parlamentària de la Proposición de Ley de coordinación de los servicios de prevención, 
extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección 
Civil hi hagi un diàleg fluid amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, i a recollir les esmenes que les administracions catalanes aportin amb 
l’objectiu de garantir el respecte a la Carta Municipal i a la plena autonomia dels cossos 
de l'Ajuntament i la Generalitat i evitant qualsevol tipus de conflicte de competències. 
SEGON.- Instar als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat a 
vetllar per protegir el Cos de Bombers de Barcelona i totes les seves competències 
recollides al Pla Director de Serveis de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments 
(SPEIS) i a la Carta Municipal. TERCER.- Instar als grups parlamentaris al Congrés dels 
Diputats i al Govern de l’Estat a respectar l'àmbit competencial català, mostrant el 
suport al model català de prevenció, extinció d'incendis i salvament, sense perjudici del 
règim especial normatiu de les ciutats amb Carta Municipal, reafirmant les 
competències establertes en l'Estatut de Catalunya i desenvolupades en la Llei 5/1994 
de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments 
de Catalunya, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
QUART.- Fer arribar aquest acord als diferents grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

13. – (M1923/1739) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: - Refermar el compromís amb la defensa de la llibertat d’opinió i 
expressió i de tots els drets fonamentals dels ciutadans. - Condemnar la pena de presó 
imposada al cantant Pablo Hasél per les lletres de les seves cançons, promoure una 
modificació del Codi Penal per a que els delictes relacionats amb la llibertat d'expressió 
només es sancionin si suposen clarament un risc per a l'ordre públic o incitin a la 
violència, però que en cap cas impliquin una pena de presó com la imposada al 
cantant Pablo Hasél i instar el Govern municipal a no invisibilitzar la repressió a l’espai 
públic amb la restitució del mural en suport del cantant i crític amb el rei emèrit que es 
va esborrar a la plaça de les Tres Xemeneies. 

EL SECRETARI GENERAL
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