
Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

COMISSIÓ DE PRESIDENCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ, en sessió de 17 d'octubre de 2018. 

Aprovació de !'acta de la sessió de 19 de setembre de 2018. 

Part decisoria 1 Executiva 

Propostes d'acord 

1.- (2018/171) EXCLOURE de la licitació que té per objecte Expedient Electronic de Contractació 
a la licitadora PIXEL W ARE SA, en aplicació de la clausula 8 deis Plecs de Clausules 
Administratives, a la licitació del Lot 1 per no presentar la documentació requerida per 
acreditar la seva solvencia, i a la licitadora Nexus Information Technology SAU, en aplicació 
de la clausula 8 deis Plecs de Clausules Administratives, a la licitació del Lot 1 per no presentar 
la documentació requerida per acreditar la seva solvencia. ADJUDICAR el contracte núm. 
18002353L01, per un import de 1.899.276,50 euros (!VA inclos), de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Guadaltel SA amb NIF 
A41414145, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'ofetia més avantatjosa, 
sotmes a la condició suspensiva d'existencia de credit adequat i su:ficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a !'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb carrec a 
les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un impott de 
1.899.276,50 € (IV A inclos), deis quals 1.569.650,00 € conesponen al preu net i 329.626,50 € a 
!'IV A. FIXAR en 78.482,50 € l'import de la garantía definitiva. FORMALITZAR el contracte 
en el termini maxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per patt de 
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin tra11scorregut 15 dies 
habils 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 coma responsable del contracte al Sr. Francisco Blanco. 

2.- (2018/171) ADJUDICAR el contracte núm. 18002353L02, que té per objecte Plataforma de 
Contractació Electronica, per un impott de 671.069,94 euros (!VA inclos), de conformitat am)J 
la pro posta de valoració i classificació continguda en l'expedient a PIXEL W ARE SA amb NIF 
A81142358, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'ofetta més avantatjosa, 
sotmes a la condició suspensiva d'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a !'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb can·ec a 
les pmtides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un impott de 
441.817,04 € (!VA inclos), deis c¡uals 365.138,05 € conesponen al preu net i 76.678,99 € a 
!'IV A. FIXAR en 27.730,16 euros l'import de la garantía definitiva. FORMALITZAR el 
contracte en el tetmini maxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per pmt 
de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 
dies habils 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 acm·dat 
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Francisco 
Blanco. 
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3.- (2018/171) ADJUDICAR el contracte núm. 18002353L03, que té per objecte Servei d'Oficina 
Tecnica, per un impmi de 457.349,87 euros (IV A inclos), de confmmitat amb la proposta de 
valoració i classificació · continguda en l'expedient a Altran Innovacion SLU amb NIF 
B80428972, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada !'oferta més avantatjosa, 
sotmes a la condició suspensiva d'existencia de credit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a !'actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb canee a 
les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 
457.349,87 € (IVA inclos), dels quals 377.975,10 € corresponen al preu net i 79.374,77 € a 
l'IV A. FIXAR en 18.898,76 euros l'import de la garantia definitiva. FORMALITZAR el 
contracte en el termini maxim 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 habils 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 coma responsable del contracte Francisco Blanco. 

· 4.- (18002708 (0731/18) INICIAR l'expedient per a la contractació que té per objecte la prestació 
dels serveis d'informació i tramitació als ciutadans que es dirigeixen a l'Ajuntament de 
Barcelona a través dels diferents canals d' atenció ciutadana prestats on line i en diferit ( telefon, 
Intemet, coneu electronic, xat i xarxes socials), amb núm. de contracte 18002708, mitjan<;:ant 
tramitació ordinaria, amb la utilització del procediment obett, amb un pressupost base de 
licitació d'll.021.334,34 euros (IVA inclos), determinat en funció de preus unitaris i un valor 
estimat de 29.147.330,52 euros; APROVAR les actuacions preparatories efectuades, el plec de 
clausules administratives particulars i el plec de prescripcions tecniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat amb canee a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document 
amb el següent desglossament: pressupost net 9.108.540,78 euros i import de l'IVA 
d'l.912.793,56 euros; condicionada a !'existencia de credit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os conesponent/s ates que l'execució d'aquest contracte s'iniciara l'exercici següent a 
la seva autorització. 

5.- (18003448 (0892/18) INICIAR l'expedient pera la contractació que té per objecte el contracte 
mixt de manteniment d'edificis pels anys 2019-2021, amb núm. de contracte 18003448, 
migans:ant tramitació ordinaria, amb la utilització del procediment obeti, amb un pressupost 
base de licitació de 36.713.895,76 euros (IV A inclos), detetminat en funció de preus unitaris i 
un valor estimat de 56.638.516,95 euros, distriburt en els següents lots: Lot núm. 01, Gerencia 
de Recursos, Districte 1: Ciutat V ella, per un import de 6.746.804,90 euros IVA inclos; Lot 
núm. 02, Gerencia de Drets Social, Districte 2: L'Eixample, per un impmi de 6.193.586,22 
euros IV A indos; Lot núm. 03, Gerencia de Seguretat i Prevenció i gerencia d'Eco, per un 
import de 4.755.069,55 euros IVA inclos; Lot núm. 04, Districte Sants-Montjuic i les Corts, per 
un import de 3.725.104,73 euros IV A inclos; Lot núm. 05, Districte Sarria-Sant Gervasi i 
Gracia, per un import de 3.015.253,00 euros IVA inclos; Lot núm. 06, Districte Hortac 
Guinardó i Nou Barris, per un impmi de 5.738.009,02 euros IVA inclos; Lot núm. 07, Districte 
Sant Andreu i Sant Mmii, per un import de 6.540.068,34 euros IV A inclos; APROV AR les 
actuacions prepm·atories efectuades, el plec de clausules administratives pmiiculars i el plec de 
prescripcions tecniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 
adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada qum1titat amb canee a les pmiides i als pressupostos 
que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 
30.342.062,61 euros i impoti de l'IVA de 6.371.833,15 euros; condicionada a !'existencia de 
credit adequat i suficient en el/s pressupost/os conesponent/s ates que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciara l'exercici següent a la seva autorització. 
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Part d'impuls i control 

Proposicions 1 Declaracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions 1 Declaracions de Grup que es .transcriuen a continuació 
tenen natura/esa d'actes d'impuls polític de l 'acció del govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius resolutoris. 

Del Grup Municipal Democrata: 

6.- (M1519/9871) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acm·da: - Condenmar els insults, provocacions i amenaces reiterades contra els 
alunmes i professorat del CIC EscoJa Batxillerats de la Via Augusta que es van produir el 
vespre del dijous 4 d'octubre per part de grups d'extrema dreta espanyolistes i els prodults en 
altres establiments docents. - Demanar als cossos de seguretat pertinents que s'inicil una 
investigació policial sobre aquest fet i sobre qualsevol altre de la mateixa naturalesa que s'hagi 
prodult a la ciutat de Barcelona en els darrers temps. - Que l'Ajuntament lideri conjuntament 
amb les altres administracions les mesures adients perque no tornin a succeir sucessos 
semblants durant les manifestacions ·de !'extrema dreta espanyolista. - Donar suport al 
professorat de Catalunya davant deis diversos atacs que han rebut en el darrer any. - Que 
l'Ajuntament de Barcelona es personi com acusació pmticular o popular, en cas de denúncia 
d'algun deis agredits. 

Del Gmp Municipal de Cs: 

7.- (M1519/9819) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acm·da: Que per patt del Govern municipal es desisteixi de la intenció i no es pmti a 
tetme la supressió de les unitats antidisturbis de la Guardia Urbana de Barcelona. 

Del Gmp Municipal d'ERC: 

8.- (Ml519/9864) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Patticipació i Seguretat i 
Prevenció insta el Govern municipal a presentar, per escrit a la següent Comissió, un informe 
sobre el nombre d'agents de la Guardia Urbana que compleixen amb els requisits per acollir-s'e 
a la jubilació anticipada, tenint en compte les seves funcions i escala de comandament, amb 
l'objectiu de planificm· les noves promocions i poder garantir així l'estabilitat de la plantilla a la 
ciutat de Barcelona. 

Del Gmp Municipal del PSC: 

9.- (M1519/9884) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció aco.rda: l. Denunciar l'intent de desmantellament per patt del Govern municipal de la 
Unitat de Supoti Policial de la Guardia Urbana de Barcelona que realitza la seva tasca en virtut 
de les competencies propies que estableix la llei de seguretat ciutadana i que requereix de la 
tasca d'aquesta unitat per al seu compliment. 2. Restablir sota la denominació oportuna el 
compromís de mantenir la Unitat de Suport Policial en la seva tasca de refor9 a la seguretat 
ciutadana, la protecció deis edificis municipals, contra el desordre públic i la prevenció de 
riscos i emergencies. 3. Dotar a la Unitat de Supmt Policial deis refor9os humm1s i necessaris 
per a realitzar la seva tasca, reprenent el nombre d'agents que han integral en diferents mandats 
la present unitat. 
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Del Grup Municipal del PP: 

10.- (Ml519/9878) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acm·da instar el Govem municipal a aturar el projecte de creació de la Unitat de 
Refor9 a la Proximitat i les Emergencies (URPE) i per tant, a no dissoldre la Unitat de Suport 
Policial (USP). 

Del Grup Municipal de la CUP: 

11.- (M1519/9875) La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acm·da: Que l'Ajuntament de Barcelona exigeixi a les empreses un augment de la 
remuneració com a mínim de 1 O euros/hora per treballadora del Servei d'Atenció Domiciliaria 
tenint en compte l'augment pressupostari que hi ha hagut al servei, de la mateixa manera que 
presenti un informe sobre el seguiment de les condicions laborals de les treballadores, tenint en 
compte que cal continuar treballant per assolir la plena municipalització del servei, tal i com 
s'especificava en el programa de Barcelona en Comú. 

EL SECRETAR! GENERAL, 
J ordi Cases i Paliares 
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