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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE GENER DE 2021

ACORDS

Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de desembre de 2020 

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

2. – (001/2021 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 Javier de 
Erausquin Marsal, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de 
Les Corts -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia de 22 de juliol de 2019, 
passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge del 75% per 
resolució del Regidor del Districte de 25 de juliol de 2019- i l’activitat privada per 
compte d’altri com a oficial administratiu a l’associació Societat Civil Catalana. 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. 

3. – (20003655) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’Atenció i Informació 
a la ciutadania a l’Oficina Multiserveis d’Atenció Ciutadana (OMAC) i a l'Oficina 
d’Atenció a les Empreses (OAE) amb mesures de contractació pública responsable, amb 
núm. de contracte 20003655, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 9.692.612,76 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 19.147.225,30 
euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada 
quantitat, amb pressupost net 8.010.423,77 euros i import de l'IVA d'1.682.188,99 
euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) d'1.605.769,61 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92511 300; 3.345.353,33 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 300, un 
import (IVA inclòs) de 3.345.353,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/92511 300, un import (IVA inclòs) d'1.396.136,49 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22719/92511 300; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posteriors al present. 
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.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

4. – (M1923/1658) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció acorda: PRIMER.- Constatar que al llarg de la darrera dècada la 
ciutat de Barcelona ha experimentat molts canvis socials, culturals, econòmics i polítics 
que obliguen a fer una actualització de la Carta de Ciutadania -Carta de Drets i Deures 
de Barcelona- per tal d’incloure nous drets, com per exemple els relacionats amb els 
canvis digitals, i actualitzar-ne d'altres als nous temps. SEGON.- Ampliar la Carta de 
Ciutadania amb els principis de Nacions Unides de l’Agenda 2030, a fi i efecte 
d’actualitzar els drets i deures de la ciutadania, i completar-los en matèria de salut, 
educació, digitalització, xoc climàtic, desigualtats, igualtat de gènere o consum entre 
d’altres. TERCER.- Millorar els mecanismes, recollits a la Carta, que tenen com a 
objectiu garantir els drets i deures de la ciutadania a Barcelona, en especial pel que fa 
al desenvolupament de la justícia de proximitat. QUART.- Iniciar el procediment per 
reformar la Carta de Drets i Deures a fi de revisar-la i actualitzar-la, d’acord amb la 
nova realitat que viu Barcelona. CINQUÈ.- Que el procediment per actualitzar i 
modificar la Carta de Ciutadania sigui dinàmic i obert a tots els barcelonins i 
barcelonines, tenint en compte el Consell de Ciutat i també a la gran majoria d'entitats 
i associacions de la ciutat. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

7. – (M1923/1664) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: Primer.- Instar el govern municipal per tal que el procediment de 
presentació i selecció dels projectes de ciutat que es presentaran al Govern d’Espanya 
es faci amb la màxima transparència i claredat. Segon.- Que es publiquin a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Barcelona, de manera destacada, quins seran els criteris per 
escollir els projectes i quines persones o càrrecs seran els encarregats de decidir quins 
són els projectes escollits, així com la explicació dels projectes presentats i dels 
finalment escollits. 

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.
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Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

9. – (M1923/1659) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
acorda que l’Ajuntament de Barcelona insti el Departament d’Interior de la Generalitat 
a prendre de manera urgent les decisions oportunes i necessàries per trobar una 
sortida raonable a una situació insostenible, i poder així conciliar de manera efectiva i 
justa el dret a manifestació dels convocants amb els altres drets de milers de veïnes i 
veïns de la ciutat. 

Declaracions Institucionals

1. – La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
acorda: Primer. Recordar i retre homenatge a les Víctimes de l’Holocaust i donar suport 
a les diferents organitzacions que treballen per la seva memòria i per evitar que fets 
com els succeïts es tornin a repetir. Segon. Publicar informació i impulsar accions de 
visibilització de l’Holocaust en les programacions dels centres cívics i altres 
equipaments de la ciutat, de la mà de les entitats que treballen per mantenir la 
memòria. Tercer. Impulsar el coneixement de l’Holocaust a través de l’itinerari 
curricular de les Escoles i Instituts de la Ciutat. Quart. Refermar el compromís de 
l’Ajuntament de Barcelona en la lluita contra les noves formes de feixisme, incitació al 
odi envers diferents col·lectius que suposen una amenaça per la democràcia i els Drets 
humans. Cinquè. Expressar el compromís dels partits signants de la Declaració de no 
realitzar pactes electorals amb forces polítiques que tinguin discursos d’odi envers 
diferents col·lectius. Sisè. Comunicar la present declaració a les organitzacions que 
treballen per la memòria de l’holocaust, al consell municipal del poble gitano i al 
consell municipal LGTBI.  
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