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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D'ABRIL DE 2022

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 16 de març de 2022 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

7. – (21004169_20224010) ADJUDICAR el contracte núm. 21004169, que té per objecte 
"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" a 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA amb NIF A91001438 de conformitat amb 
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la 
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu 
d'1.083.867,18 euros IVA inclòs, dels quals 895.758,00 euros corresponen al preu net i 
188.109,18 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 36.128,91 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 
0400; un import (IVA inclòs) de 216.773,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 
216.773,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 216.773,44 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un 
import (IVA inclòs) de 216.773,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a 
l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 180.644,51 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. ALLIBERAR la quantitat de 
5.132,82 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) de 171,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 1.026,56 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 
0400; un import (IVA inclòs) de 1.026,56 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i 
a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 1.026,56 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 
D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 855,49 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400. FORMALITZAR el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
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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 com a responsable del contracte el responsable de l'Àrea de Vehicles del 
DLI. 
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:

8. – (M1923/3732) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: Realitzar un Pla d’Equipaments per a la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, que contempli, com a mínim: - Un model de comissaries que contempli 
els requeriments de funcionalitat i seguretat necessaris. - Un model que reculli les 
necessitats i demandes actuals expressades per la plantilla. - L’adaptació de les 
comissaries, allà on sigui possible, a aquest nou model definit pel propi pla, i la 
construcció de noves comissaries, en els districtes on no sigui possible fer aquesta 
adaptació. - El pressupost i calendari per actualitzar les comissaries al nou Pla 
d’Equipaments, amb un horitzó de 5 anys. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/3766) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda que el Govern municipal desenvolupi i posi en funcionament abans 
de l’estiu, un pla de seguretat i civisme al conjunt del barri del Parc i la Llacuna del 
Poblenou, per evitar i prevenir els episodis d’incivisme que el veïnat de la zona pateix a 
causa dels botellots. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/3708) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda que el Govern municipal elabori i presenti un informe, en el termini 
de 30 dies, sobre les actuacions de la Policia de Barri al llarg d'aquest mandat amb la 
intenció de millorar aquest model de policia comunitària, en què es detalli, per 
districtes: - Els recursos humans i materials de què disposa la Policia de Barri. - Les 
principals problemàtiques detectades i conflictes de convivència, així com les 
actuacions i intervencions dutes a terme. - Les relacions establertes tant amb comerços 
com amb veïns i equipaments. - La percepció ciutadana sobre la Policia de Barri i el seu 
grau de coneixement. - Les deficiències detectades i millores que cal implementar en 
aquest model de policia comunitària.
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Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/3759) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: 1) Garantir que totes les OAC de la ciutat disposin d’una franja 
d’horari presencial per a tràmits d’urgència, així com introduir les millores necessàries 
en les cites de “L’OAC et truca”. 2) Millorar les mancances i els dèficits en que es 
troben les persones amb diversitat funcional per accedir als webs municipals i a les 
aplicacions. Actualitzar les pàgines web dels òrgans de participació. 

Del Grup Municipal Valents:

12. – (M1923/3718) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció insta a l’Ajuntament de Barcelona a buscar solucions efectives per millorar 
la seguretat als comerços de Passeig de Gràcia i altres carrers amb problemes de 
robatoris amb la tècnica d’encastament. Estudiar la possibilitat d’instal·lar proteccions 
especials per evitar que els cotxes pugin a les voreres. I ampliar la vigilància d’aquesta 
zona comercial amb més policia i càmeres de videovigilància. 
Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 
l’Ajuntament de Barcelona manifesta: PRIMER.- El reconeixement al treball realitzat, al 
llarg dels anys, per la ciutat de Barcelona, el conjunt de la població gitana de Barcelona, 
les seves entitats així com el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, en la 
tasca de reduir les desigualtats, promoure oportunitats, lluitar contra la discriminació i 
l’antigitanisme, i valorar la cultura gitana com a part de la cultura catalana i 
barcelonina. SEGON.- La importància de la commemoració de dates assenyalades per 
l’oportunitat que suposa per conèixer, reconèixer i difondre la diversitat de la nostra 
societat en llur compromís amb la lluita contra l’antigitanisme: fenomen estructural, 
històricament construït, persistent i quotidià a la nostra ciutat, i de tota altra forma de 
racisme i discriminació existent. TERCER.- La necessitat de definir, coparticipadament 
amb les entitats del CMPGB, les associacions gitanes de la ciutat i persones de 
reconeguda vàlua, polítiques d’actuació específiques per abordar holísticament 
l’exclusió socioeconòmica i la discriminació que pateix el Poble Gitano de Barcelona, en 
els àmbits de la lluita i prevenció de l’antigitanisme i la discriminació, la reducció de la 
pobresa i l’exclusió, la salut, l’educació, el treball, l’habitatge, el foment de la 
participació i la cultura. QUART.- Comunicar aquests acords al Consell Municipal del 
Poble Gitano, al Consell Assessor del Poble Gitano, a la Generalitat de Catalunya, així 
com a la resta d’entitats i associacions que treballen contra la discriminació que pateix 
el Poble Gitano. 
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