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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE MAIG DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 21 d'abril de 2021 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

5. – (20214016_21000045) ADJUDICAR el contracte núm. 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 a Alphabet España Fleet 
Management, SA, amb NIF A91001438, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu de 445.403,90 euros IVA inclòs, dels quals 368.102,40 euros 
corresponen al preu net i 77.301,50 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 66.810,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació 
pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 89.080,78 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 
0400; un import (IVA inclòs) de 89.080,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 
i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 89.080,78 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 89.080,78 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 22.270,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400. CONDICIONAR la seva realització a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària 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 el Sr. Èric Pintor González, cap del Departament de Logística i 
Infraestructures, com a responsable del contracte. 

6. – (20214016_21000045) ALLIBERAR la quantitat de 100.064,10 euros (IVA inclòs), en
concepte de baixa en la licitació, del contracte 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 
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l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, el qual ha estat 
adjudicat a l'empresa Alphabet España Fleet Management, SA, amb NIF A91001438, i 
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 15.009,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 
20.012,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 20.012,82 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 20.012,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 20.012,82 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 5.003,20 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 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 Esquerra Republicana:

7. – (M1923/2132) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda instar el Govern municipal a realitzar una campanya 
informativa sobre els riscos de la ciberdelinqüència tant amb consells pràctics com 
també habilitant canals de comunicació per assessorament i consultes de la ciutadania 
sobre aquesta qüestió. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

8. – (M1923/2135) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda que el Govern municipal reprengui el projecte de Can Batlló per tal 
de resoldre els problemes de saturació i conservació actuals que pateixen els diferents 
arxius municipals, dotant-lo de pressupost adequat i portant a terme totes aquelles 
actuacions necessàries per tal de tirar endavant un projecte d’enorme transcendència 
per a la ciutat. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

10. – (M1923/2162) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: 1- Instar el Govern Municipal a establir les condicions que 
afavoreixin que Barcelona pugui ser la seu de L’Autoritat Europea de Preparació i 
Resposta davant Emergències Sanitàries. 2.-Treballar conjuntament amb la Generalitat 
i les entitats i professionals de la investigació, biomedicina i les ciències de la salut, en 
el marc del Grup de treball que ha creat, les mesures addicionals a aplicar per 
aconseguir-lo. 3.- Demanar al Govern de L’Estat el suport a Barcelona com a destí de 
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L’Agència Europea i treballar conjuntament per crear les millors condicions que facin 
possible la seva ubicació a la nostra ciutat. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

11. – (M1923/2147) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda que l'Ajuntament de Barcelona manifesta la seva voluntat 
d'implicar-se decididament i de participar activament en la Conferència sobre el Futur 
d'Europa que les institucions de la Unió Europea han posat en marxa el 9 de maig de 
2021 i, a aquest efecte, el govern municipal: - disposarà el necessari perquè el Consell 
Municipal debati i decideixi les aportacions a la Conferència en nom de l'Ajuntament. -
i promourà i dinamitzarà la participació ciutadana en el debat europeu en el marc de la 
Conferència en col·laboració amb les entitats de la societat civil.
Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: PRIMER.- Reconèixer que els fets patits per la població armènia entre els anys 
1915 i 1923 tenen la consideració d’un veritable genocidi, d’acord amb la Convenció de 
les Nacions Unides de 1948 per a la Prevenció i el Càstig del Crim de Genocidi. SEGON.-
Rendir homenatge a la memòria del milió i mig de víctimes innocents armènies que van 
morir a l'Imperi otomà, commemorant el genocidi armeni amb l’esperit de fraternitat, 
solidaritat, justícia i defensa dels drets humans que sempre ha caracteritzat la nostra 
ciutat. TERCER.- Dur a terme les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per tal 
que subscrigui el contingut de la Resolució del Parlament Europeu de 1987, en que es 
reconeix el genocidi armeni perpretat per l’Imperi Otomà, reafirmada per posteriors 
resolucions de 2000, 2002, 2005 i 2015. QUART.- Donar suport al poble armeni en els 
seus esforços per consolidar el seu procés democràtic, de la mà amb les associacions 
instal·lades a Barcelona. CINQUÈ.- Informar a l'Associació Armènia a Catalunya 
''Ararat'', a l'Associació Cultural Armènia a Barcelona, a l'Associació Cultural Hayq 
Barcelona, a l'Associació d’Amics d'Armènia i al Consell Parroquial de l'Esglesia 
Apostòlica Armènia i a l’Ambaixada d’Armènia.  
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