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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I  

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

 
Dia:  20 d'abril de  2016 

Hora: 10 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

(Nova versió) 

 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

1.-  (0001/13) PRORROGAR el contracte que té per objecte el servei de neteja (2013-2014-2015) i 

recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents districtes i gerències de 

l'Ajuntament de Barcelona, en virtut del que estableix l'art. 303 del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic i la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat contracte i pel període que s’indica a continuació; 

i MODIFICAR-LO en el sentit d’ampliar la seva quantia en virtut del que preveu la clàusula 20 

del PCAP i l’article 105 del TRLCSP; en atenció a les raons indicades a l'informe de 18 de 

març de 2016 del Cap del Departament de Manteniment i segons compareixença signada per les 

empreses adjudicatàries el 21 de març de 2016; AMPLIAR l'autorització i la disposició de la 

despesa per un import global de 7.394.724,37 euros, IVA inclòs, amb càrrec als Pressupost/os i 

Partida/es indicades en la relació comptable annexa a aquest mateix document,  i amb el 

següent desglossament: LOT 1: Gerència de Recursos, Gerència de Recursos Humans i 

Districte de l’Eixample, amb codi de contracte 12002641, per un import d'1.691.095,88 euros, 

adjudicat a Clece, SA, NIF A80364243. El contracte es prorroga per un termini que va des de 
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l’1 de maig fins al 31 de desembre de 2016; LOT 2 Districte de Sant Martí i Districte de Sant 

Andreu, amb codi de contracte 12002643,  per un import d'1.159.963,59 euros, adjudicat a 

Optima Facility Services, S.L., NIF B60124831. El contracte es prorroga per un termini que va 

des de l’1 de juny fins al 31 de desembre de 2016; LOT 3 Districte de Ciutat Vella i Districte de 

Sants-Montjuïc, amb codi de contracte 12002645,  per un import d'1.053.749,17 euros, 

adjudicat  a Clece, SA, NIF A80364243. El contracte es prorroga per un termini que va des de 

l’1 de juny fins al 31 de desembre de 2016; LOT 4 Gerència de Drets Socials i Districte de Nou 

Barris, amb codi de contracte 12002647, per un import de 928.580,18 euros, adjudicat a Optima 

Facility Services, S.L., NIF B60124831. El contracte es prorroga per un termini que va des de 

l’1 de juny fins al 31 de desembre de 2016; LOT 5 Gerència de Mobilitat i Seguretat,  amb codi 

de contracte 12002648, per un import de 953.212,61 euros, adjudicat a Clece, SA, NIF 

A80364243. El contracte es prorroga per un termini que va des de l’1 de maig fins al 31 de 

desembre de 2016; LOT 6 Districte de les Corts, Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Districte de 

Gràcia, amb codi de contracte 12002649,  per un import de 877.161,09 euros, adjudicat a La 

Bruixa neteges generals i manteniment, SL, NIF B61399408. El contracte es prorroga per un 

termini que va des de l’1 de maig fins al 31 de desembre de 2016; LOT 7 Districte d’Horta-

Guinardó i Gerència d’Ecologia Urbana, amb codi de contracte 12002650, per un import de 

802.961,85 euros, adjudicat a Optima Facility Services, S.L., NIF B60124831. El contracte es 

prorroga per un termini que va des de l’1 de maig fins al 31 de desembre de 2016; REQUERIR 

les empreses adjudicatàries per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de 

l'endemà de la notificació d'aquesta resolució facin efectives les aportacions pel suport “hot 

line” i el manteniment, tant correctiu com evolutiu, de l’aplicació informàtica de connexió entre 

els Districtes, Gerències Municipals i l’Institut Municipal d’Informàtica que preveu la clàusula 

19 apartat e) del Plec de Clàusules Administratives i que correspon al 0,06% de la dotació 

pressupostària de la pròrroga i que correspon a les següent quantitats: Lot 1: 802,86 euros; Lot 

2: 575,19 euros; Lot 3: 522,52 euros; Lot 4: 460,45  euros; Lot 5: 472,67 euros; Lot 6: 434,96; 

Lot 7: 398,16 euros i compareguin per formalitzar la prorroga i la modificació del contracte a 

les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

2.-  (M1519/3185) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Reprovar al Regidor Josep Garganté per haver intentat condicionar a un 

professional del centre mèdic Perecamps en l'exercici de les seves funcions com a metge, la 

tarda del 23 de març de 2016. - Mostrar el seu suport a la Guàrdia Urbana de Barcelona, i la 

seva plena confiança en la professionalitat del cos en l'exercici de les funcions que li són 

pròpies.  

 

Del Grup Municipal C's: 

 

3.-  (M1519/3181) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que en nom de la transparència, s’estableixi en un termini no superior a un 

mes, la informació següent en la pàgina web del Consistori sobre transparència: 1. Estructura 

organitzativa interna del Consistori amb la identificació de tot el personal directiu, junt amb el 
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seu perfil i la seva trajectòria professional, independentment de si són alts càrrecs, funcionaris 

de carrera, o personal extern. 2. Les retribucions, indemnitzacions i dietes, de tot el personal 

directiu, independentment de si són alts càrrecs, funcionaris de carrera, o personal extern. 3. 

Reflectir de forma personalitzada les dietes rebudes pels membres del Govern, els alts càrrecs 

de l'Administració pública així com el personal directiu, independentment de si són alts càrrecs, 

funcionaris de carrera, o personal extern. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/3168) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que durant el període de convocatòria de subvencions, el Govern municipal 

habiliti a cada districte de la ciutat una oficina orientada a facilitar la informació, assessorament 

i suport a les entitats de cara a la tramitació de subvencions. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

5.-  (M1519/3162) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda: Declarar el ferm compromís institucional amb el treball, la imatge pública i 

el bon nom tant dels membres del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona com del conjunt de 

treballadores i treballadors municipals i la garantia de l'exercici objectiu, professional i 

imparcial en llurs funcions dels treballadors i treballadores públics. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

6.-  (M1519/3174) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Refermar i preservar els valors, el marc de convivència i lleialtat 

Institucional emparat per la Constitució Espanyola, i que es sustenten en la llibertat, la igualtat, 

la solidaritat, la convivència democràtica i el compliment de les lleis. 2. Promoure la 

commemoració del dia de la Constitució Espanyola, el proper 6 de desembre, amb l'agenda 

d'actes, simbologia i protocol que li pertoca. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

7.-  (M1519/3159) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Primer.- Reivindicar els drets de les persones que exerceixen el Dret 

Fonamental a la Llibertat d'Expressió, de Manifestació i a la Llibertat Sindical. Segon.- 

Acordem demanar l'arxiu del procés judicial contra en David, na Patricia i l'Alexandre. Tercer.- 

Sol·licitar a l'empresa Carber Maquinista, S.L., que davant de la manca de consistència de les 

proves acusatòries i davant dels precedents d'altres casos semblants que han acabat amb 

absolucions, retirin les acusacions contra aquestes joves. Quart.- Comunicar a l'Alcaldessa de 

Barcelona, al Jutge del Jutjat d'Instrucció 17 de Barcelona, al sindicat Coordinadora Obrera 

Sindical (COS), a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària, 

i a l'empresa Carber Maquinista, S.L. els acords d'aquesta Comissió. 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

8.-  (M1519/3186) Que el govern de la ciutat presenti en el termini de tres mesos un pla de xoc de 

millora de la convivència a l'entorn de l'Estació del Nord tant des d'un punt de vista de control i 

millora de l'espai públic, com des d'un punt de vista social, fent especial atenció al tram del 

carrer de Ribes entre els carrers de Nàpols i Sicília, per tal de frenar-hi l'augment de la 

conflictivitat al carrer. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

9.-  (M1519/3182) Que per part del Consistori es torni a restablir el Registre Municipal d'Unions 

Civils a fi de garantir la igualtat jurídica, econòmica i social de les diverses modalitats de 

família. Que per al possible moment que s'efectuï el desenvolupament reglamentari del llibre 

segon del Codi Civil de Catalunya, es portin a terme els acords necessaris amb l'organisme 

competent de la Generalitat, a fi d'homologar el Registre Municipal d'Unions Civils amb el 

previst a la normativa autonòmica. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/3169) Que el Govern municipal es comprometi a crear una unitat específica d'agents 

cívics coordinada per la Guàrdia Urbana, que serveixi per detectar i resoldre les casuístiques 

derivades del turisme durant tot l'any, per tal de garantir una bona convivència. I, per aquest 

motiu, cal que s'asseguri una formació adequada a aquesta unitat (idiomes, mediació, etc.) per 

tal d'adaptar la policia municipal a la realitat actual. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

11.-  (M1519/3163) Que el Govern municipal presenti en el termini de 2 mesos a aquesta Comissió 

de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció un informe sobre el 

desenvolupament del pla d'atenció ciutadana, amb especial atenció a les Oficines d'Atenció 

Ciutadana. 

 

12.-  (M1519/3164) Que la informació sobre els processos d'inscripció via web a les diferents 

convocatòries públiques sigui accessible en català i en castellà, així com hi hagi informació 

també en altres idiomes d'ús majoritari. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

13.-  (M1519/3187) Quin és l'estat d'execució del projecte del futur Parc de la Prevenció de 

Barcelona, tant a nivell d'obra, com de gestió del projecte museístic, formatiu i divulgatiu? 
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Del Grup Municipal C's: 

 

14.-  (M1519/3183) Té coneixement de l'existència d'irregularitats en el cobrament d'hores 

extraordinàries per part d'alguns caps de la Guàrdia Urbana? Té previst realitzar una 

investigació interna al respecte? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/3170) Quins criteris seguirà el Govern municipal per tal de seleccionar i donar 

compliment a les propostes realitzades per ciutadans i organitzacions en el marc del 

"decidim.barcelona" i especialment aquelles que han rebut més suports? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/3175) En base a quins criteris i informes jurídics, l'Ajuntament de Barcelona ha 

prorrogat el conveni de col·laboració entre la Federació d'Entitats l'Harmonia i l'Ajuntament de 

Barcelona, i com s'adjudicaran els serveis previstos en el nou conveni? 

 

17.-  (M1519/3176) Quin és el parer del Govern municipal davant de la Generalitat en relació a 

renegociar, confirmar o denunciar el protocol del trasllat de la presó Model i quines mesures o 

actuacions pensa prendre en el futur? 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/3160) Tenint en compte que l'estudi sobre el model de televisió pública, fixat en el 

Programa Marc segons el govern, s'ha encarregat però suposem que no està finalitzat, 

sol·licitem conèixer quin és el motiu pel qual els representants de l'Ajuntament i de l'empresa 

municipal ICB, SA SPM (BTV) han vetat del procés de negociació per internalitzar la plantilla 

la participació dels treballadors i treballadores subcontractades mitjançant Antena Local? 

 

19.-  (M1519/3161) Quan quedarà lliure el districte de Sant Andreu de la presència dels legionaris 

(Hermandad Caballeros Legionarios Barcelona) tant del local (Passeig de Santa Coloma amb 

Passeig Torras i Bages) com de l'espai per les desfilades amb armes incloses, així com quines 

mesures prendrà l'Ajuntament front a aquesta manifestació d'aquesta entitat paramilitar, que 

manté contactes regulars amb apologetes de l'exèrcit nazi, agrupa excandidats ultres i un capellà 

falangista? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

20.-  La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acordar 

donar el màxim suport i reconeixement institucional al Cos de la Guàrdia Urbana i la seva 

important tasca que ve realitzant a la ciutat de Barcelona. 


