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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE MAIG DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 21 d'abril de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern

1. – Estratègia de persones i desenvolupament organitzacional 2019-2023. 

c) Informes

2. – Informe sobre les preguntes, precs i peticions d'accés a expedients formulades pels 
grups municipals de l'oposició. 

d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (15/2021) ATORGAR el Títol Honorífic Amic de Barcelona al Sr. Philippe Saman per la 
seva vinculació a la ciutat de Barcelona i la seva tasca de més de 40 anys de creació de 
vincles i xarxes comercials entre França i la nostra ciutat, que han ajudat al 
desenvolupament del món empresarial. 

4. – (166/2021) 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. 
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IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) 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 
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 
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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. 

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

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 Ciutadans:

9. – (M1923/2158) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda que el Govern Municipal no adjudiqui i no celebri el procediment de 
contractació que té per objecte la producció de vuit números de la revista Barcelona 
Metròpolis publicat per l’Ajuntament amb data de 7 de maig de 2021. 

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 
L’Agència Europea i treballar conjuntament per crear les millors condicions que facin 
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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.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

12. – (M1923/2134) Que el govern municipal creï un grup de treball estable en el marc del 
Consell de Benestar Animal de Barcelona, en que es defineixi, de manera compartida 
amb les entitats de benestar animal, la implementació i el desplegament de la mesura 
d'establiment de franges horàries en l'accés de les persones amb gos als parcs de la 
ciutat, així com la restricció de pas a les persones amb gos als parcs públics. 

13. – (M1923/2133) Que l’Ajuntament defensi el dret a la protecció de la salut i el benestar
de les dones treballadores i emprengui les negociacions pertinents per tal de 
contemplar el permís menstrual retribuït. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

14. – (M1923/2139) Que en la propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció es presenti l’últim informe de seguiment de 
l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència a l’espai públic de 
Barcelona i que també es presenti un altre informe per a ser debatut sobre el futur i 
desenvolupament previstos pel govern municipal d’aquesta ordenança. 

15. – (M1923/2145) Que de forma consensuada amb sindicats, tècnics especialistes i 
departament d’interior de la Generalitat de Catalunya, el govern municipal plantegi la 
necessitat d’implementar les pistoles tàser al cos de la Guàrdia Urbana amb la finalitat 
de dotar als agents del cos de pistoles tàser que els permetin afrontar amb seguretat 
les intervencions policials, disminuir el nombre d’agents i detinguts lesionats, protegir 
la integritat física de la ciutadania i reduir l’ús de les armes de foc. 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/2155) Que el Govern Municipal procedeixi a l'harmonització de la normativa 
respecte a les audiències públiques en els deu districtes de Barcelona, considerant la 
necessitat que les persones que participin en les mateixes puguin repreguntar o 
intervenir per segona vegada, perquè el retorn d'aquesta participació sigui major.

Del Grup Municipal Partit Popular:

17. – (M1923/2163) Instar el Govern municipal a que de forma immediata es prenguin les 
mesures adients per tal de solucionar les deficiències detectades en les instal·lacions 
policials d’emergències de Barcelona i es faci una calendarització del seu trasllat 
definitiu. 

18. – (M1923/2161) Instar el Govern Municipal a que es doni trasllat als grups municipals de 
les actuacions realitzades pels grups de treball creats pel Decret d’Alcaldia que crea el 
Programa per a l’Impuls del Règim Especial de Barcelona, per tal que aquests puguin 
fer propostes sobre la reforma de la Carta Municipal i impulsar els treballs de 
seguiment dels grups de treball abans d’elaborar la ponència que es té previst 
presentar en la Jornada Institucional. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/2156) Creu el Govern municipal que es beneficiós en la lluita contra l'okupació 
il·legal la promoció de cursos d'okupació ? 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

20. – (M1923/2149) Quines són les últimes dades disponibles de participació ciutadana en 
l'elecció del síndic i quina valoració en fa el govern municipal? 

21. – (M1923/2148) Quina valoració fan de la sentència i de la seva motivació els regidors 
responsables de bon govern i de règim interior? Com defensa el govern municipal 
l’opció de no deixar el projecte de nou servei en suspens fins que recaigui sentència 
ferma malgrat el risc que comporta de malgastar recursos públics? 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Ciutadans:

22. – (M1923/2154) Que el Govern municipal informi de l'estat d'execució de la proposició 
aprovada per aquesta Comissió el passat mes de novembre, amb el contingut següent: 
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(M1923/1438) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Que l’Ajuntament de Barcelona es faci càrrec de les despeses 
jurídiques ocasionades en concepte d’honoraris de l’Advocacia de l’Estat i aboni als 
familiars de les víctimes mortals en el tràgic atemptat d’Hipercor la quantia 
corresponent a 500 euros, després d’haver rebut la sol·licitud d’aquest import per part 
del Ministeri de Justícia. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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