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

PREVENCIÓ 

 
Dia:  13 de febrer de  2019 

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 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Informe de seguiment de l’aplicació de la Mesura de govern sobre el tracte igualitari a les 

entitats religioses quant a la realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic. 

 

2.-  Implementació del Reglament de Participació Ciutadana a Barcelona. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

3.-  (M1519/11008) Que comparegui el responsable del govern municipal de l'àrea de Seguretat de 

l'Ajuntament per donar explicacions sobre la desarticulació de la USP, ara denominada URPE. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

4.-  (M1519/11041) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar explicacions 

sobre la diversitat de criteris del govern municipal en els processos d'internalizacions i passis a 

gestió directa i sobre el control i seguiment dels contractes municipals per garantir les 

condicions socials dels treballadors i treballadores i la correcta adequació dels serveis als plecs 

de clàusules. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

5.-  (M1519/11031) Que comparegui el responsable del govern municipal en matèria de Seguretat 

per donar explicacions urgents per clarificar la informació de la que disposin i les 

investigacions sobre els presumptes avisos que haurien impedit operacions policials contra el 

top manta i per explicar les accions legals que el govern municipal podria emprendre per 

aquests fets. Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta en la mateixa sessió de la 

Comissió. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

6.-  (002/2019/DSSG) NOMENAR la Sra. Natàlia Ferré Giró Adjunta a la Síndica de Greuges de 

Barcelona. 

 

7.-  (2019/72) ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cívic al Sr. Arcadi Oliveres i Boadella, per la 

seva incansable trajectòria en favor de la pau i del desarmament, pel seu impuls entusiasta a 

nombroses iniciatives en favor del drets humans i la justícia social i pel seu ferm compromís 

amb el progrés de la dignitat humana, des d’un discurs combatiu i coherent amb valors 

universals. 

 

8.-  (2019/30) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural, a la Sra. Anna Maleras Colomé pel 

seu pel seu paper cabdal en la internacionalització de Barcelona com a centre mundial de dansa, 

generant l’entrada de nous corrents artístics a la nostra ciutat i exportant-la alhora com a centre 

de formació de primer nivell, així com per la seva feina única com a formadora de generacions 

senceres de ballarins barcelonins. 

 

9.-  (2019/31) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Cesc Gelabert per haver 

connectat Barcelona amb la modernitat en el món de la dansa, per la qualitat de les seves 

creacions i per la seva condició de pioner en l’exportació de dansa feta a Catalunya d’alta 

qualitat. 

 

10.-  (2019/32) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr Daniel Giralt-Miracle per la 

qualitat de les seves aportacions sobre el patrimoni artístic barceloní, la significació dels seus 

estudis sobre Antoni Gaudí i Salvador Dalí, el seu paper bàsic en la configuració del MACBA i 

el seu compromís constant amb la ciutat de Barcelona. 

 

11.-  APROVAR definitivament el Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel 

tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

12.-  (95/2019) ESMENAR i MODIFICAR els annexos 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari de 21 de 

desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 

detalla als annexos;  MODIFICAR la denominació de les categories de Tècnic Superior en 

Informàtica, Tècnic Mig en Informàtica i Tècnic Superior en Estadística, per la de Tècnic 

Superior en Tecnologies de la Informació i Comunicació “TIC”, Tècnic Mig en Tecnologies de 

la Informació i Comunicació “TIC”, i Tècnic Superior en Ciències de Dades, tal i com es 

detalla als annexos; MODIFICAR les taules retributives municipals consistents en l’increment 

del 2,25% d’acord amb el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018, amb efectes 1 

de gener de 2019, tal i com es detalla a l’annex 4; AUTORITZAR a les entitats del sector públic 

municipal a qui no resulti d’aplicació les vigents taules retributives de l’Ajuntament de 

Barcelona a incrementar les retribucions del personal d’acord amb el Reial Decret Llei 24/2018, 

de 21 de desembre de 2018; PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal, 

al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat. 
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

13.-  (AI-03-2019) APROVAR el Reglament intern de funcionament del Comitè d’Ètica de 

l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’establert a l’article 15.6) del Codi ètic i de 

Conducta; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 

Municipal i al web municipal. 

 

14.-  (20184264) APROVAR la modificació de la distribució pressupostària de la despesa del 

contracte 18002394 que té per objecte el subministrament, en la modalitat d’arrendament, de 15 

furgonetes i de 4 tot terrenys per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant 60 mesos, amb 

mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots (Lot 1: Subministrament de 

15 furgonetes mixtes i Lot 2: Subministrament de 4 tot terreny), per un import de 22.112,75 

euros, amb el següent desglossament: 16.788,75 euros corresponents al Lot 1 i 5.324,00 euros 

corresponents al Lot 2, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, i amb càrrec a la 

partida 0401 20400 13211 del pressupost de 2023 i subordinat a l’existència de crèdit en 

l’esmentat pressupost. 

 

15.-  EXCLOURE de la licitació les empreses SORIGUÉ ACSA CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURAS, SA (amb NIF A85110294), TECNOLOGIA DE FIRMES, SA (amb 

NIF A85058618) , UTE FIRTEC VIALEX i VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la seva oferta, 

aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de 

vint punts requerida segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. 

REBUTJAR l’oferta de la UTE SORIGUÉ-AFICSA i, per tant, excloure-la de la licitació, atès 

que les al·legacions presentades en trobar-se l’oferta presentada incursa en presumpció de ser 

anormalment baixa segons els criteris establerts al plec, no s’han considerat suficients per 

justificar la seva viabilitat, segons les consideracions de l’informe elaborat per la Direcció de 

Logística i Manteniment que s’incorpora a l’expedient. ADJUDICAR el contracte núm. 

18003447L01, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels 

elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (Lot 1: Districte de 

Ciutat Vella) pels anys 2019-2021, per un import màxim de 2.224.823,25 euros (IVA inclòs), i 

en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient a CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA. amb NIF 

A58869892, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, 

sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posteriors al present. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 

2.224.823,25 € (IVA inclòs), dels quals 1.838.696,91 euros corresponen al preu net i 

386.126,34 euros a l'IVA. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals 

a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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 com 

a responsable del contracte el Sr. Eduardo Valencoso Burillo, Cap de Departament d’Obres i 

Manteniment. 

 



 

Ref:  CCP 2/19 Presidència, Drets ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  11/ 2/ 2019     10: 27 
4 

16.-  EXCLOURE de la licitació l’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA 

(amb NIF A28760692), en no haver obtingut la seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació 

avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el 

previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 

18003447L02, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels 

elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (Lot 2: Districte de 

l’Eixample) pels anys 2019-2021, per un import màxim d'1.794.997,38 euros (IVA inclòs), i en 

funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l'expedient a CONSTRAULA ENGINYERIA i OBRES, SAU. amb NIF 

A58142639, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, 

sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

posteriors al present. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import 

d'1.794.997,38 € (IVA inclòs), dels quals 1.483.468,92 euros corresponen al preu net i 

311.528,46 euros a l'IVA. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals 

a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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 com 

a responsable del contracte el Sr. Ricardo Nieves Garceran, Cap de Departament d’Obres i 

Manteniment. 

 

17.-  EXCLOURE de la licitació l’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA 

(amb NIF A28760692), en no haver obtingut la seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació 

avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el 

previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 

18003447L03, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels 

elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (Lot 3: Districte de 

Sants-Montjuïc) pels anys 2019-2021, per un import màxim de 3.108.470,67 euros (IVA 

inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient a la UTE SANTS MANTENIMENT VIA PÚBLICA 

(amb NIF U67372151), i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més 

avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os posteriors al present. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat 

amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un 

import de 3.108.470,67 euros (IVA inclòs), dels quals 2.568.984,03 euros corresponen al preu 

net i 539.486,64 euros a l'IVA. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 

naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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 com 

a responsable del contracte el Sr. Antoni Toscano González, Cap de Departament d’Obres i 

Manteniment. 

 

18.-  EXCLOURE de la licitació les empreses AMSA-AGUSTÍ I MASOLIVER, SA (amb NIF 

A17000993), CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA (amb NIF A58869892), 

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL (amb NIF B64410327), SORIGUÉ ACSA 

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS, SA (amb NIF A85110294), SORIGUE 

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU (amb NIF A08112716) i VALORIZA 
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SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la 

seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació 

mínima de vint punts requerida segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules 

administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 18003447L04, que té per objecte la 

contractació dels serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes 

de l’Ajuntament de Barcelona (Lot 4: Districte de les Corts) pels anys 2019-2021, per un import 

màxim d’1.185.251,07 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat 

amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a l’empresa M I J 

GRUAS, SA (amb NIF A25031576), i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 

l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 

l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 

mateix document amb un import d’1.185.251,07 euros (IVA inclòs), dels quals 979.546,35 

euros corresponen al preu net i 205.704,72 euros a l'IVA. FORMALITZAR el contracte en el 

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

l'adjudicatari 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 com a responsable del contracte a la Sra. Eva Maria Julian Garcia, 

Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

19.-  EXCLOURE de la licitació les empreses AMSA-AGUSTÍ I MASOLIVER, SA (amb NIF 

A17000993), CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU (A58142639) 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA (amb NIF A58869892), 

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL (amb NIF B64410327), UTE FIRTEC VIALEX i 

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver 

obtingut la seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, 

la puntuació mínima de vint punts requerida segons el previst a la clàusula 10 del plec de 

clàusules administratives. ADJUDICAR el contracte núm. 18003447L05, que té per objecte la 

contractació dels serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes 

de l’Ajuntament de Barcelona (Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi) pels anys 2019-2021, 

per un import màxim de 2.755.524,21 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, 

de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a la UTE 

SARRIÀ MANTENIMENT VIA PÚBLICA (amb NIF U67372185), i d'acord amb la seva 

proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva 

d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. DISPOSAR 

a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que 

s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 2.755.524,21 euros (IVA inclòs), dels 

quals 2.277.292,74 euros corresponen al preu net i 478.231,47 euros a l'IVA. FORMALITZAR 

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

part de l'adjudicatari 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 com a responsable del contracte al Sr. Jordi Fargas 

Soler, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

20.-  EXCLOURE de la licitació la UTE SORIGUÉ-AFICSA i l’empresa VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la seva oferta, 

aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de 
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vint punts requerida segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. 

ADJUDICAR el contracte núm. 18003447L06, que té per objecte la contractació dels serveis i 

obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 

Barcelona (Lot 6: Districte de Gràcia) pels anys 2019-2021, per un import màxim 

d'1.797.049,44 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a l’empresa CONSTRAULA 

ENGINYERIA I OBRES, SAU (amb NIF A58142639), i d'acord amb la seva proposició, en ser 

considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. DISPOSAR a favor de 

l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 

aquest mateix document amb un import d'1.797.049,44 euros (IVA inclòs), dels quals 

1.485.164,82 euros corresponen al preu net i 311.884,62 euros a l'IVA. FORMALITZAR el 

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

de l'adjudicatari 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 com a responsable del contracte a la Sra. Josefina 

Abascal Rovira, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

21.-  EXCLOURE de la licitació les empreses AMSA-AGUSTÍ I MASOLIVER, SA (amb NIF 

A17000993), CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU (A58142639), 

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL (amb NIF B64410327), OSERMA 1992 OBRES I 

SERVEIS, SL (amb NIF B60009602), UTE FIRTEC VIALEX i VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la seva oferta, 

aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de 

vint punts requerida segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. 

REBUTJAR l’oferta de la UTE SORIGUÉ-AFICSA i, per tant, excloure-la de la licitació, atès 

que les al·legacions presentades en trobar-se l’oferta presentada incursa en presumpció de ser 

anormalment baixa segons els criteris establerts al plec, no s’han considerat suficients per 

justificar la seva viabilitat, segons les consideracions de l’informe elaborat per la Direcció de 

Logística i Manteniment que s’incorpora a l’expedient. ADJUDICAR el contracte núm. 

18003447L07, que té per objecte la contractació dels serveis i obres de manteniment dels 

elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de Barcelona (Lot 7: Districte 

d’Horta-Guinardó) pels anys 2019-2021, per un import màxim de 2.558.149,20 euros (IVA 

inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l'expedient a SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT 

RUBATEC, SA (amb NIF A60744216), i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 

l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 

l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 

mateix document amb un import de 2.558.149,20 euros (IVA inclòs), dels quals 2.114.172,90 

euros corresponen al preu net i 443.976,30 euros a l'IVA. FORMALITZAR el contracte en el 

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

l'adjudicatari 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 com a responsable del contracte a la Sra. Carmen Castaño González, 

Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 
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22.-  EXCLOURE de la licitació la UTE SORIGUÉ-AFICSA i l’empresa VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la seva oferta, 

aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de 

vint punts requerida segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. 

ADJUDICAR el contracte núm. 18003447L08, que té per objecte la contractació dels serveis i 

obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 

Barcelona (Lot 8: Districte de Nou Barris) pels anys 2019-2021, per un import màxim de 

2.738.272,50 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a CONSTRAULA 

ENGINYERIA I OBRES, SAU (amb NIF A58142639), i d'acord amb la seva proposició, en ser 

considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. DISPOSAR a favor de 

l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 

aquest mateix document amb un import de 2.738.272,50 euros (IVA inclòs), dels quals 

2.263.035,12 euros corresponen al preu net i 475.237,38 euros a l'IVA. FORMALITZAR el 

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

de l'adjudicatari 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 com a responsable del contracte al Sr. Ramon 

Casanovas Mínguez, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

23.-  EXCLOURE de la licitació l’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA 

(amb NIF A28760692), en no haver obtingut la seva oferta, aplicant els criteris d’adjudicació 

avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de vint punts requerida segons el 

previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. REBUTJAR l’oferta de la UTE 

SORIGUÉ-AFICSA i, per tant, excloure-la de la licitació, atès que les al·legacions presentades 

en trobar-se l’oferta presentada incursa en presumpció de ser anormalment baixa segons els 

criteris establerts al plec, no s’han considerat suficients per justificar la seva viabilitat, segons 

les consideracions de l’informe elaborat per la Direcció de Logística i Manteniment que 

s’incorpora a l’expedient. ADJUDICAR el contracte núm. 18003447L09, que té per objecte la 

contractació dels serveis i obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes 

de l’Ajuntament de Barcelona (Lot 9: Districte de Sant Andreu) pels anys 2019-2021, per un 

import màxim de 2.196.572,82 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a 

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU. (amb NIF A58142639), i d'acord amb la seva 

proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva 

d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. DISPOSAR 

a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que 

s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 2.196.572,82 euros (IVA inclòs), dels 

quals 1.815.349,44 euros corresponen al preu net i 381.223,38 euros a l'IVA. FORMALITZAR 

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

part de l'adjudicatari 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 com a responsable del contracte a la Sra. Mireia 

Rossell Potau, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

24.-  EXCLOURE de la licitació l’empresa IMESAPI, SA (amb NIF A28010478), la UTE FIRTEC 
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VIALEX, la UTE SORIGUÉ-AFICSA i l’empresa VALORIZA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES, SA (amb NIF A28760692), en no haver obtingut la seva oferta, 

aplicant els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, la puntuació mínima de 

vint punts requerida segons el previst a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. 

ADJUDICAR el contracte núm. 18003447L10, que té per objecte la contractació dels serveis i 

obres de manteniment dels elements de la via pública dels Districtes de l’Ajuntament de 

Barcelona (Lot 10: Districte de Sant Martí) pels anys 2019-2021, per un import màxim de 

3.246.812,76 euros (IVA inclòs), i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a CONSTRAULA 

ENGINYERIA I OBRES, SAU. (amb NIF A58142639), i d'acord amb la seva proposició, en 

ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posteriors al present. DISPOSAR a favor de 

l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en 

aquest mateix document amb un import de 3.246.812,76 euros (IVA inclòs), dels quals 

2.683.316,34 euros corresponen al preu net i 563.496,42 euros a l'IVA. FORMALITZAR el 

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

de l'adjudicatari 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 com a responsable del contracte al Sr. Jordi Segués 

Planes, Cap de Departament d’Obres i Manteniment. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

25.-  (M1519/11022) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Demana a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, màxima responsable de la 

seguretat a la ciutat, que s'obri un expedient intern d'investigació a fi d'aclarir els fets produïts 

respecte a la suposada informació sobre operacions policials facilitada per dues treballadores de 

l'Ajuntament a persones que realitzen venda ambulant il·legal. - Que l'Ajuntament presenti un 

informe sobre aquests fets en els propers dos mesos a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. - Que l'Ajuntament porti aquests fets a 

avaluació de la Comissió de Transparència i Bon Govern. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

26.-  (M1519/11016) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció: 1. Que el govern municipal trenqui qualsevol relació que pugui tenir amb la 

Secretaria d'Estat de l'España Global i que es duguin a terme les accions legals pertinents per tal 

de denunciar la utilització de l'escut de la ciutat sense el previ consentiment de l'Ajuntament. 2. 

Reprovar l'actuació duta a terme per la Secretària d'Estat de l'España Global, Irene Lozano, per 

les acusacions realitzades en diversos mitjans contra els presos polítics catalans, tot vulnerant la 

seva presumpció d'innocència. 

 



 

Ref:  CCP 2/19 Presidència, Drets ciutadania, Part. i Seguretat i Prevenció 

v.  11/ 2/ 2019     10: 27 
9 

Del Grup Municipal PSC: 

 

27.-  (M1519/11042) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Denunciar la imposició que suposa l'aprovació per decret d'alcaldia, sense 

acord ni consens amb els representants sindicals i dels treballadors i treballadores de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, l'eliminació de la Unitat de Suport Policial que realitza la seva tasca en 

virtut de les competències pròpies que estableix la llei de seguretat ciutadana. 2. Restablir sota 

la denominació oportuna el compromís de mantenir la Unitat de Suport Policial en la seva tasca 

de reforç a la seguretat ciutadana, la protecció dels edificis municipals, contra el desordre públic 

i la prevenció de riscos i emergències tot consolidant i ampliant les seves dimensions operatives 

i descartant processos selectius que limitin la lliure mobilitat funcional del personal i el ple 

desenvolupament de la seva carrera professional. 3. Reclamar un acord per a dotar a la Unitat 

de Suport Policial dels agents i recursos humans necessaris per a realitzar de forma òptima la 

seva tasca, reprenent el nombre d'agents que han integrat en diferents mandats la present unitat i 

garantint els drets consolidats per part de la seva plantilla actual. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

28.-  (M1519/11024) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Instar l'Institut Municipal d'Informàtica a treballar una aplicació d'interès 

socials per als usuaris del taxi, aplicació amb format universal i fer-ne el manteniment i 

desenvolupament, pel benefici de les veïnes i veïns, i garantir així també la seguretat i 

transparència envers el ciutadà. Una aplicació on l'usuari pugui demanar un taxi a través del seu 

dispositiu de telèfon, a través d'una de les parades intel·ligents o per tablets o botons d'avís 

instal·lats en hospitals o en les llars de persones grans que viuen soles. Aquesta aplicació, de 

gestió pública, ha de servir per integrar el servei públic del  Taxi, amb la tecnologia necessària 

per facilitar el seu accés a cada un dels ciutadans i alhora treballar per garantir preus públics i 

facilitar el servei a persones grans i adaptar el servei als serveis de salut. Així mateix, ha de 

poder vincular l'usuari a serveis socials per garantir que tothom té accés a aquest servei públic a 

preus assequibles, en funció de la seva renda. Aquesta aplicació es treballarà en coordinació 

amb l'Institut Metropolità del taxi i les associacions de taxistes existents actualment, a través 

d'una taula de treball conjunt per detectar les necessitats i respondre de manera eficient. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

29.-  (M1519/11009) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Considerar una humiliació i un xantatge inacceptable el nomenament d'un 

"mediador" per a negociar amb els partits separatistes fora de les institucions democràtiques 

legítimes reconegudes per la Constitució, com són les Corts Generals i els parlaments 

autonòmics, on estan representats tots els espanyols. 2. Rebutjar que es letigima a aquells que 

han donat un cop d'estat, perseverant en la seva intenció de trencar la convivència entre els 

espanyols i que constantment intenten desprestigiar a les institucions democràtiques del nostre 

país, i amb això al conjunt dels espanyols. 3. Rebutjar la deriva del President del Govern 

d'Espanya de realitzar concessions al separatisme, com les reflectides en el document de les 21 

exigències separatistes acceptat pel Sr. Sánchez, amb l'únic objectiu de mantenir-se al poder 

incomplint la seva promesa de convocar eleccions. 4. Declarar que el govern d'espanya deu 

aplicar la Constitució, protegir als ciutadans catalans de les vulneracions constants dels seus 
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drets per part del separatisme, encoratjades pel Sr. Torra, integrants del seu govern i dels partits 

polítics que li donen suport, i reconeixi que el diàleg només és possible amb aquells que 

accepten el compliment de la llei. 5. Considerar que la única sortida digna a una negociació que 

suposa una humiliació per a la majoria dels catalans i per al conjunt dels espanyols, és que el 

President del govern d'espanya compleixi amb la seva promesa i convoqui de forma immediata 

eleccions generals. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

30.-  (M1519/11032) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda reprovar el president Joaquim Torra i les polítiques de seguretat del govern de 

la Generalitat. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

31.-  (M1519/11019) Que el govern municipal lliuri el 20è informe de seguiment de l'aplicació de 

l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de 

Barcelona a tots els grups municipals a la major brevetat possible, i es procedeixi de forma 

immediata a la convocatòria de la Comissió de Seguiment de la dita ordenança. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

32.-  (M1519/11010) Que s'iniciï un expedient informatiu intern que identifiqui les causes per les que 

l'Ajuntament de Barcelona ha incorregut en cessió il·legal de treballadors, amb respecte al 

"Centre d'Informació i Recursos per a les Dones" CIRD, que avaluïles responsabilitats que 

poguessin existir i que estableixi les mesures a adoptar perque aquests tipus de situacions no 

tornin a produir-se. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

33.-  (M1519/11043) Que es prenguin les mesures per la transparència, comunicació i accés a tota la 

informació sobre costos, taxes i preus de Cementiris de Barcelona i dels serveis funeraris amb 

participació municipal i per garantir la claredat en les factures d'aquests serveis. 

 

34.-  (M1519/11044) Que a la propera convocatòria de la Junta Local de Seguretat es contempli un 

punt específic referit a la concreció de les mesures de coordinació i reforç dels mitjans existents 

per tal d'abordar de forma urgent i eficaç els fenòmens recurrents d'inseguretat i incivisme a la 

xarxa ferroviària de la ciutat, que malmeten la integritat física de treballadores, treballadors, 

personal auxiliar i de seguretat, passatgers i usuaris/es del servei i s'informi d'aquestes mesures 

als Grups Municipals. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

35.-  (M1519/11020) En quina situació es troba el conflicte judicial entre l'Associació de Sergents de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona (ASGUB) i l'Ajuntament de Barcelona? 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

36.-  (M1519/11011) Quines actuacions ha fet l'Ajuntament de Barcelona per evitar les ocupacions 

il·legals a l'edifici del carrer Burgos de titularitat municipal i quines pensar fer per evitar els 

problemes de convivència i de seguretat que pateixen els veïns de l'entorn? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

37.-  (M1519/11017) De quina manera afectarà a Barcelona l'anunci del Departament d'Interior de la 

Generalitat de Catalunya, en el que s'informa de la creació d'una bossa de policies locals a 

disposició dels municipis catalans? 

 

38.-  (M1519/11018) Té previst l'Ajuntament de Barcelona posar a disposició de l'Institut de Drets 

Humans de Catalunya i de la Sindicatura de Greuges de Catalunya espais per tirar endavant els 

tallers participatius per l'elaboració del Plans de Drets Humans? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

39.-  (M1519/11033) Quina col·laboració va mantenir el govern municipal amb el govern de la 

Generalitat en la celebració i organització de la consulta del dia 1 d'octubre i actes previs 

relatius a la mateixa. 

 

40.-  (M1519/11034) Quins imports ha pagat, fins a la data, l'Associació de Joves de Gràcia per l'ús 

del local del carrer Torrent de l'Olla, 203, amb accés principal pel carrer Nil Fabra, 19-21 

propietat de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació, (tot indicant el concepte i la data 

en que s'ha fet efectiu el pagament de cadascun d'aquests imports), i, en cas de que no hagin 

pagat les quantitats acordades en el contracte de cessió d'ús, quines mesures ha pres el govern 

municipal? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

41.-  (M1519/11021) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

del mes de febrer de 2019 en la que es deia: (M1519/8247) La Comissió de Presidència, Drets 

de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció insta el govern municipal a: - Afrontar 

urgentment l’ampliació de la plantilla i la planificació de noves convocatòries per a cobrir la 

manca d’efectius de la Guàrdia Urbana, especialment tenint en compte les conseqüències que 

pot tenir la nova legislació reguladora de la jubilació anticipada dels policies locals. - Donar 

compliment estricte a les previsions de la instrucció “Victor Alfa” per fer front de manera 

efectiva a la venda ambulant il·legal. - Acordar la nova seu de la Sala Policial Conjunta en el 

termini de dos mesos amb consens institucional, polític i amb la representació social de la 

Guàrdia Urbana. - Donar compte abans de la propera Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de la implantació de la prova pilot de policia de 

proximitat als Districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. - Informar en la pròxima 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del 

desplegament del Pla Director de la Guàrdia Urbana i de la URPE. - Reforçar els efectius de la 
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Guàrdia Urbana al torn de nit per l’evident manca de presència de patrulles als barris de la 

ciutat. - Incrementar la formació per fer front a les amenaces terroristes i d’alerta 4 que 

continuen vigents, així com dotar als agents del material i l’armament adient per fer front a 

aquesta amenaça. - Presentar un nou Pla d’Equipaments policials (comissaries) en el termini de 

tres mesos davant de les mancances de seguretat, d’espai i del mal estat d’algunes d’elles. - 

Crear una Mesa Sectorial de negociació de la Guàrdia Urbana. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

42.-  (M1519/11035) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 17 d'octubre de 2018: 

(M1519/9878) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a aturar el projecte de creació de la Unitat de 

Reforç a la Proximitat i les Emergències (URPE) i per tant, a no dissoldre la Unitat de Suport 

Policial (USP). 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

 


