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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 D'ABRIL DE 2021

ACORDS

Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 17 de març de 2021

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

7. – (20003655) ADJUDICAR el contracte núm. 20003655, que té per objecte la contractació dels 
serveis d’Atenció i Informació a la ciutadania a l’Oficina Multiserveis d’Atenció Ciutadana 
(OMAC) i a la Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) a Majorel Tria SLU, amb NIF B83919506 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha 
presentat en ser l'única empresa present a la licitació, per un import màxim de 9.692.612,76 
euros IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 8.010.423,77 euros 
corresponen al preu net i 1.682.188,99 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat 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 0300; un import (IVA inclòs) de 3.345.353,33 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300; 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 0300; un import (IVA inclòs) d'1.396.136,49 euros a l'exercici pressupostari de 
l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92511 0300. CONDICIONAR la seva realització 
a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de 
la recepció per part de l'empresa adjudicatària 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 la 
Sra. Pilar Guinchard, Cap de Departament dels Serveis Presencials de la Direcció de Serveis 
d’Informació i Atenció Ciutadana. 

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:

8. – (M1923/1996) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: PRIMER.- Que en el termini no superior als 4 mesos, l’Ajuntament de 
Barcelona actualitzi les anàlisis de risc obligatoris per inundacions, incendis forestals, sismes, 
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neu, transport de mercaderies per carretera i ferrocarril, vent, contaminació d’aigües marines, 
emergències amb productes químics implicats, emergències aeronàutiques, emergències 
radiològiques, així com la revisió dels procediments per accidents de metro, ferrocarril i 
tramvia, així com el procediment de pandèmies o múltiples víctimes. SEGON.- Que en el 
termini no superior a 4 mesos, un cop acabada la revisió del Document Únic de Protecció Civil 
Municipal (DUPROCIM) de Barcelona es presentarà a la Comissió de Protecció Civil Municipal 
per a la seva aprovació. TERCER.- Una vegada aprovat el Document Únic de Protecció Civil 
Municipal (DUPROCIM) de Barcelona, amb el contingut dels plans esmentats, es procedeixi a 
fer el corresponent procés per a la seva homologació, passant a la Comissió de Presidència, 
Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, per la Comissió de Govern i per la 
aprovació definitiva en el Consell Plenari, en compliment del decret 155/2014 i la Llei 4/1997 
de Protecció Civil de Catalunya, on es disposa el contingut mínim per a l’elaboració i 
l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la 
tramitació conjunta. QUART.- Que una vegada homologat el DUPROCIM, es procedeixi a fer la 
corresponent implantació al municipi, en un termini no superior a 6 mesos. CINQUÈ.- Que el 
govern municipal informi periòdicament i quan hi hagi novetats destacables a la Comissió de 
Presidència, Drets de la ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, del desenvolupament 
dels acords exposats anteriorment, donat que els representants dels partits de l’oposició no 
formem part de la Comissió de protecció civil municipal. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/2019) La Comissió de Presidència, Drets de Participació i Ciutadania acorda: 1.-
Defensar la convivència i la seguretat a l’espai públic i a donar compliment a l’Ordenança de 
Civisme. 2.- Seguir incrementant els recursos humans i materials que permetin reduir l’impacte 
negatiu de la inseguretat a la ciutat de Barcelona. 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

12. – (M1923/2005) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda que es presenti un informe sobre els processos de mediació iniciats durant 
l’any 2020 en matèria d’incivisme i s’analitzi el resultat dels processos de mediació, amb 
l’objectiu que el Consell Municipal pugui valorar-lo i plantejar millores a la mediació com a 
estratègia d’intervenció preferent per a la resolució de conflictes provocats per l’incivisme. 
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