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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE FEBRER DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 20 de gener de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

1. – Memòries 2018-2019 de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, la Direcció 
d’Anàlisi i el Comitè d’Ètica. 

2. – Informe de Participació. Evolució de la participació a Barcelona durant l'any 2020. 

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (4/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

4. – (84/2020 SD) ATORGAR les medalles d’honor al mèrit, en la categoria de bronze, als 
membres del Servei de Prevenció, d’Extinció d’Incendis i Salvament que figuren a 
l’expedient, per haver destacat en el compliment de les seves obligacions professionals 
o haver realitzat estudis professionals, publicacions científiques o serveis d’interès 
públic, que comporten un prestigi per al cos respectiu o contribueixen a millorar la 
seguretat de la ciutat, d’acord amb el dictamen de la Comissió de valoració, i amb el 
previst a l’article 4.2.3 apartat a) del Reglament d’honors i recompenses dels membres 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018. 
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5. – (1327/19) RESOLDRE les al·legacions al Programa d’Actuació Municipal 2020-2023 
formulades durant el període d’informació pública, en els termes que es concreten en 
l’expedient i APROVAR definitivament el Programa d’Actuació Municipal 2020-2023. 
APROVAR, d’acord amb l’article 123.1 del Reglament Orgànic Municipal, els Programes 
d’Actuació dels Districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuic, Les Corts, Sarrià-
Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí 2020-2023, 
de conformitat amb els documents aprovats en els respectius Consells de districte que 
consten a l’expedient. 

6. – (21XF0054 - 21XF0056 -21XF0057 ) APROVAR els expedients de reconeixement de 
crèdit 21XF0054, 21XF0056 i 21XF0057 pels imports i factures que consten a l’annex, a 
favor de l'empresa AIRBOX, SA, amb NIF A08950685, en concepte de manteniment i 
recàrrega dels equips de respiració autònoma (ERA) del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament (SPEIS), atesa la necessitat de regularitzar les despeses 
realitzades durant l'exercici 2020, executades correctament i no pagades per les causes 
explicades als informes de l'òrgan gestor; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les 
obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost 
general de l’exercici 2021, i a les aplicacions pressupostàries en l’annex indicades. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) 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. 
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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), 
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. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Ciutadans:

9. – (M1923/1768) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que pel Govern Municipal es procedeixi a l'elaboració d'un informe 
i es traslladi a tots els grups municipals sobre les responsabilitats i actuacions de les 
diferents àrees de govern de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a la Casa Buenos 
Aires, especialment la de seguretat i Prevenció. 

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 de sis mesos 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. 
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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. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

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 els grups proposants a: 
PRIMER.- Instar el grup parlamentari impulsor 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 al Congrés espanyol a plantejar la retirada 
d’aquesta iniciativa del seu tràmit parlamentari. SEGON.- Instar el Govern espanyol a 
establir un diàleg institucional amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona abans d’iniciar la tramitació de qualsevol iniciativa política en l’àmbit dels 
SPEIS, garantint el respecte a la plena autonomia dels cossos de l’Ajuntament i la 
Generalitat i evitant qualsevol tipus de vulneració de competències. TERCER.-
Respectar l’àmbit competencial català, mostrant el suport al model català de 
prevenció, extinció d’incendis i salvament, 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. QUART.-
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). CINQUÈ.- 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 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. 
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c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

14. – (M1923/1750) Que l’Ajuntament de Barcelona impulsi -de cara a properes 
convocatòries electorals- un web on la ciutadania pugui consultar fàcilment les dades 
del cens electoral per tal de conèixer el col·legi electoral i la mesa on ha de votar, així 
com si li ha tocat formar part d’una mesa, sense necessitat de disposar de la targeta 
IdCAT. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/1740) Que el govern municipal iniciï els tràmits necessaris per atorgar la 
Medalla d’or al mèrit esportiu de la ciutat, per la seva història centenària, èxits i 
trajectòria esportiva al Club Esportiu Laietà i a la Unió Esportiva de Sants. 

16. – (M1923/1741) Que el Govern Municipal insti el govern de l’Estat Espanyol per tal que 
procedeixi al tancament del Centre d’Internament per a persones Estrangeres (CIE) de 
Barcelona de forma imminent. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/1738) Que el Govern Municipal procedeixi a la creació d'un calendari i 
protocol per a la vacunació dels treballadors essencials de l'Ajuntament de Barcelona, 
per poder protegir la salut i els drets laborals dels mateixos.

Del Grup Municipal Partit Popular:

18. – (M1923/1763) Instar el Govern Municipal a no cobrir les despeses corresponents a la 
restitució del mural crític amb el Rei emèrit esborrat per indicació de la Guàrdia 
Urbana. 

19. – (M1923/1764) Instar el Govern municipal a que d'acord amb els diferents actors 
interessats i, especialment, amb el Col·legi d'Advocats de Barcelona presenti, en el 
termini de sis mesos, un primer informe sobre les possibilitats, metodologia i 
planificació d'implantar la mediació administrativa en aquells assumptes de 
competència municipal .  

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

20. – (M1923/1746) Quines mesures aplicarà l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la 
justificació de les subvencions de les entitats i associacions que s’han vist afectades per 
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la pandèmia i les restriccions sanitàries, i permetre així, la continuïtat del teixit 
associatiu de la ciutat? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

21. – (M1923/1736) Per què no s'han tramitat denúncies, sancions o expedients respecte a 
les il·legals i molestes activitats dutes a terme a la Casa Buenos Aires?

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

22. – (M1923/1759) Quina estimació fa el govern municipal de la responsabilitat patrimonial 
en que pot haver incorregut l'Ajuntament a causa del PEUAT, per les despeses dels 
procediments judicials i les indemnitzacions de danys i perjudicis que haurà de pagar, i 
com pensa fer-li front? A qui correspon assumir la responsabilitat política del fracàs del 
PEUAT? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

23. – (M1923/1751) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en data 15 de 
desembre de 2020 amb el següent contingut: (M1923/1533) Que l’Ajuntament 
permeti l’entrada als lavabos de tots els equipaments municipals als ciutadans i 
ciutadanes que ho requereixin. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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