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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció, sessió de 15 de desembre de 2021.

Aprovació de l'acta de la sessió de 17 de novembre de 2021
Part Decisòria / Executiva
Propostes d'acord
8. (16/2021) Aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Honors i Distincions de
l'Ajuntament de Barcelona; sotmetre’l a informació pública per un període de 30 dies, a
comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
9. (20224010_21004169) Iniciar l'expedient per a la contractació del 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, durant 60 mesos i un
màxim de 100.000 quilòmetres, d'acord amb les prescripcions del PPT i amb mesures de
contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21004169, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació
d'1.089.000,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 900.000,00 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 despesa, amb pressupost net 900.000,00 euros i import
de l'IVA de 189.000,00 euros; i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 36.300,00 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400; un
import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/20400/13211 0400; un import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import
(IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació
pressupostària D/20400/13211 0400, un import (IVA inclòs) de 217.800,00 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/20400/13211 0400, un import
(IVA inclòs) de 181.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació
pressupostària D/20400/13211 0400 i sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos corresponents atès que l'execució d'aquest contracte
s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.
Part d'Impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
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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:
10. ( M1923/2936) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Primer.- L'Ajuntament de Barcelona es compromet a garantir i promoure el
correcte compliment de la normativa del padró. És a dir, a empadronar tota persona que
visqui a la població, amb independència de la seva nacionalitat o estatus legal, el títol pel qual
ocupi un habitatge o la situació legal o física de l'habitatge, tal com estableix la corresponent
normativa d'aplicació a tots els municipis de Catalunya. Segon.- Seguint l'article 4.2 de
l'Estatut de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona es compromet a treballar per promoure les
condicions necessàries perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i
efectives i a facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica,
cultural i social, tant en els àmbits d'actuació directa de l'Ajuntament com en les institucions
de què forma part i als fòrums on participa. Consegüentment, l'Ajuntament es compromet a
treballar proactivament en els ens locals supramunicipals de què forma part per garantir una
bona aplicació de la normativa del padró i corregir les vulneracions de drets que es deriven
d'una mala aplicació de la mateixa, tal com han denunciat reiteradament des de fa anys el
Síndic de Catalunya, el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de
Catalunya, així com gran nombre d'entitats d'acció socials i col·lectius de persones
immigrades. Tercer. - En compliment amb l'anterior punt Segon, l'Ajuntament de Barcelona
insta el Govern de la Diputació de Barcelona a abordar proactivament des d'una perspectiva
supramunicipal l'observança i el foment de polítiques d'empadronament actiu, així com
estudiar mecanismes per corregir les males praxis i millorar el compliment de la norma:
especialment, unificar les divergències de criteri que es donen en l'aplicació de la normativa
entre els municipis que conformen la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu d'evitar que se
segueixin produint greuges entre municipis i, especialment, la vulneració de drets -alguns
d'ells, Drets Fonamentals- de les persones que es troben en situació d'especial vulnerabilitat.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
11. ( M1923/2965) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda que el govern municipal elabori, amb el treball conjunt i coordinat dels
bombers de la ciutat i els serveis tècnics d'Urbanisme i adscrits als districtes, una auditoria
per tal de detectar tots els infrahabitatges de la ciutat de Barcelona i avaluar-ne el risc des
del punt de vista de la seguretat i en el marc de les seves competències així com l'impacte
d'aquestes ocupacions en les finques veïnes i prengui totes les mesures de seguretat al seu
abast a efectes d'evitar que es puguin repetir nous accidents com els succeïts l'agost de 2020
a la Barceloneta o el 30 de novembre a la plaça Tetuan.
Del Grup Municipal Ciutadans:
12. ( M1923/2958) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Primer.- Que s'elabori i apliqui un pla especial de seguretat per al proper
31 de desembre, que contempli l'augment d'efectius de vigilància, així com la coordinació
entre els diferents cossos policials, per garantir un transcurs pacífic de la nit de cap d'any.
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Segon.- Que es faci una campanya de civisme, amb la finalitat de conscienciar a la ciutadania
sobre la importància de mantenir neta la via pública, respectar el descans i la pernoctació
dels veïns i complir amb l'Ordenança de civisme, sense fer botellots als carrers, en especial,
durant les festes de Nadal i la nit del 31 de desembre. Tercer.- Que s'augmentin els efectius
de neteja durant les festes de Nadal i, en especial, el dia 1 de gener, per garantir el
sanejament de l'espai públic de la ciutat de Barcelona.
Del Grup Municipal Partit Popular:
13. ( M1923/2948) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar el Govern municipal a elaborar, en el termini de 4 mesos, un Informe
sobre la contractació de serveis jurídics externs per tot el Grup Ajuntament de Barcelona des
del 2019 fins al desembre del 2021 valorant la possibilitat d'unificar aquestes contractacions,
amb l'objectiu de racionalitzar la despesa per aquest concepte.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
14. ( M1923/2909) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: - Instar el Govern municipal a presentar, en el termini de tres mesos, un
informe per districtes dels habitatges, naus, locals, i equipaments de titularitat municipal
ocupats il·legalment a la nostra ciutat i els tràmits que s'han fet fins a dia d'avui. - Instar el
Govern municipal a ampliar les patrulles de seguretat en aquells llocs on hi ha constància
d'ocupacions il·legals per tal de garantir la seguretat en els barris.
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