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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE FEBRER DE 2020

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 22 de gener de 2020

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

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

6. – (1020/18) INICIAR l'expedient per a resolució del contracte número 18003968L10,
adjudicat en data 10 de maig de 2019, per un import màxim de 6.109.022,44 euros
(IVA  inclòs)  a  l’empresa  TEMPO  FACILITY  SERVICES,  SLU  amb  NIF  B66226234  que  té
per  objecte  l’execució  del  servei  de  neteja  i  recollida  selectiva  dels  edificis  i  locals
municipals  adscrits  als  diferents  Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,
amb mesures de contractació pública sostenible (Lot 10: Districte de Sant Martí) de
conformitat  amb  l’establert  als  articles  191,  201  i  211  de  la  llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i als articles 99.1 i 109 i següents del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la
Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  i  vist  l’informe  de  la  unitat  que
s’incorpora  al  l’expedient;  RATIFICAR  les  actuacions  preparatòries  efectuades;
FACULTAR la Comissió de Govern per tal d’adoptar l’acord de resolució del contracte i
aprovar, en virtut del que preveuen els articles 203 i següents de la LCSP, la
modificació  del  contracte  18003968L01  que  té  per  objecte  l’execució  del  servei  de
neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents
Districtes  i  Gerències  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  amb  mesures  de  contractació
pública sostenible (Lot 1: Districte de Ciutat Vella i Gerència de Recursos), adjudicat a
SERVICIOS  OPERATIVOS  INTERNOS,  SAU  amb  NIF  A43057124,  per  tal  d’incloure  en
aquest últim els edificis corresponents al contracte objecte de resolució fins a l’inici de
l’execució del nou contracte que l’ha de substituir.

Part d’Impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

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.
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Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

7. – (M1923/584) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció acorda PRIMER.- Crear un grup de treball, dins del marc del
Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals, per impulsar, en el termini
de 12 mesos,  una modificació de l’Ordenança de protecció,  tinença i  venda d’animals
(PTVA)  en  el  sentit  de  regular  o  prohibir  la  venda  d’animals  exòtics  a  Barcelona.
SEGON.- Realitzar una campanya informativa per tal de sensibilitzar sobre la tinença
responsable d’animals exòtics i per fomentar les adopcions d’aquells exemplars que es
trobin en dependències municipals o d’entitats col·laboradores i  que no sigui possible
reintroduir al seu hàbitat. TERCER.- Garantir la traçabilitat de la informació dels
exemplars rescatats per organismes públics i/o privats en col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona.

Del Grup Municipal Partit Popular:

9. – (M1923/597) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar el Govern municipal a presentar, en el termini de sis mesos, un
informe per impulsar les accions estratègiques i executives necessàries per a la
implementació de la "justícia local o de proximitat" en desenvolupament de les
competències pròpies de Barcelona.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

10. – (M1923/618) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció constata la persistència del fenomen dels punts de tràfic de drogues en
edificis  d’habitatges  i  manifesta  la  seva  profunda  preocupació,  pel  que  insta  els
governs municipal i de la Generalitat a elaborar i a presentar un nou pla específic per
lluitar contra aquest fenomen en el marc del pla estratègic Barcelona Ciutat Segura.

Proposició amb contingut de Declaració Institucional

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no competència
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

11. – (M1923/615) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: - Que en les reunions del Pla Estratègic Barcelona Ciutat Segura
també  hi  assisteixin  representants  dels  grups  municipals  de  l’oposició.  -  Que  cada
informe sorgit del Pla Estratègic Barcelona Ciutat Segura sigui debatut en la següent
comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. - Que
s’elevi  al  Govern  de  l’Estat  la  petició  de  revisió  del  codi  penal  en  referència  a  la
multireincidència.  -  Que  s’elabori  un  informe  sobre  la  funció  del  jutjat  de  guàrdia  de
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furts  de  Barcelona,  tot  garantint  la  seva  continuïtat  i  l’obertura  d’un  segon  jutjat,  tot
reclamant  al  Departament  de  Justícia  de  Catalunya  i  al  Ministeri  de  Justícia  que  se’ls
doti de recursos propis.

EL SECRETARI GENERAL
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