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

PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  17 de maig de  2017 

Hora: 10 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Una política pública d'acció comunitària. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Informe de seguiment de les accions aprovades del II Pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i 

dones 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/6265) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'explicar quins 

són els aspectes de l'actual Ordenança de Mesures per fomentar i garantir la convivència a 

l'espai públic de Barcelona que criminalitzen la pobresa i la cultura al carrer, i quina és la 

previsió per la seva modificació. 

 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (014/2017-SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Abel Plana i Campos, la 

compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de Nou Barris -per al qual fou 

nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 d’abril de 2017, passant-lo a exercir en règim de 

dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució de la Regidora del 

Districte de 26 d’abril de 2017- i l’activitat privada per compte aliena que declara, com a oficial 

de 2a d’òptica a l’empresa Germans Òptics, SL (Opticalia Florit). Aquesta autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les 

Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 

circumstàncies relatives al mateix. 

 

5.-  (1/17) MODIFICAR l'adjudicació del contracte núm. 16002928, que té per objecte la 

contractació de la neteja i recollida selectiva dels Edificis i Locals Municipals adscrits a les 

Gerències i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord de la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de 

2016, en execució de la resolució 68/2017 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 

en el sentit d’incloure l’oferta inicialment exclosa de l’empresa Optima Facility Services, SL; i, 

per tant, ADJUDICAR els lots que s’indiquen a continuació (Lots 1 a 10), per un import de 

28.811.969,32 euros, (IVA inclòs), de conformitat amb les propostes de valoració i classificació 

contingudes en l'expedient i d'acord amb les seves proposicions, en ser considerades les ofertes 

més avantatjoses segons els criteris d’adjudicació establerts al plec i les preferències declarades 

per les empreses, pels preus unitaris oferts i amb el següent desglossament: - Lot núm. 1 

(Contracte 16005211): Districte de Ciutat Vella, Gerència de Recursos i Gerència de Recursos 

Humans, per un import de 5.907.054,78 euros (IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, 

SL, amb NIF B60579240; - Lot núm. 2 (Contracte 16005213): Districte de l’Eixample, per un 

import de 2.086.993,46 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i 

Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - Lot núm. 3 (Contracte 16005217): Districte de 

Sants-Montjuïc, per un import de 2.124.436,16 euros (IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis 

Ndavant, SL, amb NIF B60579240; - Lot núm. 4 (Contracte 16005220): Districte de les Corts, 

Gerència de Drets Socials, per un import de 3.064.155,18 euros (IVA inclòs), a l’empresa 

Optima Facility Services, SL amb NIF B60124831; - Lot núm. 5 (Contracte 16005222): 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Gerència de Seguretat i Prevenció, per un import de 

4.162.540,40 euros (IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; 

- Lot núm. 6 (Contracte 16005223): Districte de Gràcia, Gerència d’Ecologia Urbana, per un 

import de 2.251.392,36 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i 

Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - Lot núm. 7 (Contracte 16005224): Districte 

d’Horta-Guinardó, per un import d'1.978.266,34 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa 

Neteges Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - Lot núm. 8 (Contracte 

16005225): Districte de Nou Barris, per un import de 2.106.118,48 euros (IVA inclòs), a 

l’empresa Optima Facility Services, SL amb NIF B60124831; - Lot núm. 9 (Contracte 

16005226): Districte de Sant Andreu, per un import de 2.252.305,88 euros (IVA inclòs), a 

l’empresa OHL Servicios Ingesan, SL, amb NIF A27178789; - Lot núm.10 (Contracte 
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16005227): Districte de Sant Martí, per un import de 2.878.706,28 euros (IVA inclòs), a 

l’empresa Optima Facility Services, SL amb NIF B60124831; ANUL·LAR les disposicions de 

despesa anteriorment efectuades i DISPOSAR a favor de cadascun dels adjudicataris la 

quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que 

s'indiquen en les relacions que s’hi adjunten, condicionada a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en el pressupost anterior a l'actual; REQUERIR els adjudicataris per a formalitzar el 

contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 

dels adjudicataris 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; CANCEL·LAR i RETORNAR les garanties definitives, que 

s’indiquen a continuació, ingressades per les empreses anteriorment adjudicatàries i que, com a 

conseqüència de la resolució del Tribunal, han perdut aquesta condició: Lot núm. 2 (Contracte 

16005213), garantia per un import de 86.239,40 euros, amb núm. de dipòsit 109189, ingressat a 

la Tresoreria de la Corporació per l’empresa Multiserveis Ndavant, SL  amb NIF B60579240; 

Lot núm. 3 (Contracte 16005217), garantia per un import de 87.786,62 euros, amb núm. de 

dipòsit 109181, ingressat a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa La Bruixa Neteges 

Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; Lot núm. 4 (Contracte 16005220), garantia 

per un import de 126.617,98 euros, amb núm. de dipòsit 109204, ingressat a la Tresoreria de la 

Corporació per l’empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SA, amb NIF A33123498; Lot 

núm. 8 (Contracte 16005225), garantia per un import 87.029,69 euros, amb núm. de dipòsit 

109179, ingressat a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa OHL Servicios Ingesan, SL, 

amb NIF A27178789. 

 

6.-  (20164274) ANUL·LAR part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16003999, que té 

per objecte el subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb 

distintius, destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període de 72 mesos i 

un màxim de 45.000 quilòmetres, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 

tècniques, per un import de 50.287,18 euros, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels 

pressupostos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, segons relació comptable que 

consta a l'expedient, atesa la baixa produïda per l’adjudicació del contracte a Alphabet España 

Fleet Management SA, amb NIF A91001438,  aprovada per acord d'aquesta Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, de 19 d’abril de 2017. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

7.-  (M1519/6262) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que s'encarregui un estudi independent que valori el cost i els possibles 

avantatges econòmics del rescat d'un o més tanatoris de titularitat municipal, en el que 

s'incloguin els costos indemnitzatoris de l'operació, la posició de sortida en que el rescat situaria 

d'inici un nou operador públic, l'efectivitat de la mesura de cara al trencament de l'oligopoli 

existent i el foment de la competència, i la situació laboral en que quedarien els treballadors de 

les possibles concessions objecte del rescat. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

8.-  (M1519/6243) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el govern municipal procedeixi a elaborar una auditoria independent 

respecte als comptes del PAMEM. Que prèvia aquesta elaboració s'elabori un informe pel 

govern municipal explicant el per què del considerable dèficit del PAMEM en aquest mandat. 

Que, així mateix, es garanteixi als usuaris la continuïtat del PAMEM. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/6252) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia pel qual s'estableixen les direccions 

que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del 

Reglament del personal directiu (S1/D/2017-2010 de 4 d'abril, publicat a la Gaseta Municipal 

de 3 de maig de 2017). 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/6266) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el govern municipal a incrementar el número d'agents de la Guàrdia 

Urbana i dels agents cívics en les zones turístiques on es produeix més incivisme, i a estudiar 

una fórmula per portar a terme el cobrament immediat de les sancions per infraccions de turistes 

incívics. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/6258) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1) Que el govern municipal elabori en el termini d'un mes una proposta de 

protocol per la prevenció de l'ús de la dona com a reclam, objecte o qualsevol altre forma de 

cosificació i/o mercantilització aplicables a tots els esdeveniments i actes finançats, 

subvencionats, patrocinats o amb qualsevol altra forma de participació directa o indirecta de 

l'Ajuntament de Barcelona i tots els seus òrgans, entitats i empreses dependents. 2) Que el 

protocol estableixi la inclusió en plecs de condicions, bases de convocatòries de subvencions, 

contractes, convenis i qualsevol altre instrument subscrit per l'Ajuntament de Barcelona i 

entitats dependents, que garanteixin la prevenció de les conductes esmentades així com la 

retirada del finançament o resolució de l'acord establert en cas d'incompliment de les mesures 

fixades. 3) Incloure un programa de formació especialitzada dels serveis d'inspecció municipal 

per tal de dotar a l'Ajuntament de Barcelona del personal qualificat necessari per tal de detectar 

aquestes situacions, intervenir-hi de forma preventiva i incoar els procediments derivats del 

protocol així com aplicar el règim sancionador previst en diverses lleis aplicables. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

12.-  (M1519/6235) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al 

departament d’Ensenyament, a incloure en el  currículum educatiu la història del Poble Gitano 

com a part de la història de Catalunya. 2.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, i en 

concret el departament d’Ensenyament, a la creació d’una comissió de treball que porti a terme 
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la recerca de material necessari que reculli la història i cultura del Poble Gitano a Catalunya. 

Aquesta comissió haurà de col·laborar conjuntament amb les entitats i institucions 

representatives del Poble Gitano, com per exemple el Consell Municipal del Poble Gitano de 

Barcelona, per l’elaboració d’aquest material curricular, la proposta final de la qual hauria de 

ser consensuada. 3.- Informar d’aquesta Declaració Institucional  al Departament 

d’Ensenyament del Govern de la Generalitat de Catalunya, i al Consell Municipal del Poble 

Gitano de Barcelona. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

13.-  (M1519/6263) Que el govern municipal informi de les accions preventives que es duen a terme 

per tal de disminuir el nombre de furts a la ciutat de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/6244) Que el govern municipal doni solució urgent a les irregularitats detectades en 

l'Institut Municipal d'Informàtica i estableixi canvis en el model de gestió per evitar que es 

repeteixin situacions com l'encàrrec de serveis sense el corresponent procés administratiu de 

contractació o la utilització de software sense el pagament de les llicències corresponents. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

15.-  (M1519/6245) Que el govern municipal elabori un protocol d'actuació per part de la Guàrdia 

urbana de Barcelona davant els actes vandàlics que s'estan produint contra hotels a la nostra 

ciutat, i que si no es considera necessari l'esmentat protocol es donin ordres de servei per a 

l'adequada protecció dels hotels de la nostra ciutat per a la seguretat de veïns i visitants. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/6253) Que el govern municipal traslladi, en el termini de 3 mesos, el cos de bombers 

que hi ha al Centre de Gestió d'Emergències, de manera provisional i fins que es construeixi el 

nou Centre que ha d'encabir a tots els cossos d'emergència de la ciutat de Barcelona, al Parc de 

Montjuïc, i així garantir la seguretat dels treballadors municipals. 

 

Del Grup Municipal PP: 
 

17.-  (M1519/6267) Que el govern municipal garanteixi l'ús d'ambdues llengües oficials per tal que 

el català i el castellà estiguin al mateix nivell, tant en els usos lingüístics de l'Ajuntament de 

Barcelona com respecte a la senyalització de les senyals viàries de la ciutat de Barcelona. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

18.-  (M1519/6264) Quin ha sigut el retorn de la campanya de canvi de nom i logo de Betevé i què 

tenen pensat fer per reflotar la precària situació de les audiències de la televisió pública 

municipal? 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/6254) Quants processos participatius té previst fer el govern municipal a la ciutat de 

Barcelona durant aquest any 2017 i quin calendari té previst dels mateixos d'aquí a final de 

mandat? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/6268) En quina fase es troba la creació de la nova Unitat de Reforç a la Proximitat i 

Emergències (URPE) de la Guàrdia Urbana? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/6259) Sol·licitem conèixer per quin motiu el govern de Barcelona en Comú i el PSC, 

dintre de la remodelació de la Via Laietana i emmarcada en altres actuacions referents a la 

memòria històrica, ha decidit no retirar ni el monument, ni el nom de l'avinguda a Francesc 

Cambó i Batlle, conegut polític impulsor, finançador i col·laborador de les dictadures de Primo 

de Rivera i Francisco Franco, entre altres fets contra les classes populars. 

 

22.-  (M1519/6260) Sol·licitem conèixer quines conseqüències laborals significaran l'expressió que 

el Comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, "no ens tremolarà la mà" va utilitzar a la 

Comissió de Presidència del passat 19 d'abril si hi ha una sentència condemnatòria contra el 

sotsinspector de la Guàrdia Urbana per haver suplantat la identitat d'una agent del mateix cos i 

haver enviat missatges de caràcter sexual d'aquesta persona. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

23.-  Barcelona expressa el seu condol i suport a les víctimes de l'atemptat d'Hipercor en el 30è 

aniversari dels fets. 

 


