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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 D'ABRIL DE 2021

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 17 de març de 2021

Sessió extraordinària 17 de març de 2021

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern

1. – Estratègia municipal d'algoritmes i dades pera l'impuls ètic de la Intel·ligència artificial. 

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/2006) Que comparegui el responsable del Govern municipal de polítiques de 
benestar animal per tal d’explicar el desplegament de l’Ordenança de 2014 i les accions 
realitzades i pendents pel que fa a les Zones d’Usos Compartits (ZUC) durant el mandat 
2019-23. 

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

3. – (09/2021) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al Gremi d'Editors de 
Catalunya que implica el compliment dels Estatuts de l’esmentat gremi, com a membre 
adherit, amb tots els drets i compromisos que se’n deriven. FACULTAR el Gerent de 
Recursos, el Sr. Agustín Abelaira Dapena, perquè pugui efectuar totes les actuacions 
encaminades a l’efectivitat d’aquest acord. 

4. – (10/2021) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació d’Editors en 
Llengua Catalana que implica el compliment dels Estatuts de l’esmentada associació, 
amb tots els drets i compromisos que se’n deriven com a membre adherit; FACULTAR 
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el Gerent de Recursos, el Sr. Agustín Abelaira Dapena, perquè pugui efectuar totes les 
actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord. 

5. – (72/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

6. – (21XF0288) APROVAR l’expedient de reconeixement de crèdit per un import de 500,00 
euros amb una retenció d’IRPF del 21% (105 euros), a favor del senyor P.R.G., conseller 
del districte d’Horta-Guinardó, en concepte de liquidació pendent de pagament de 
dietes d’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats del districte durant el segon 
semestre de l’any 2019, atesa la necessitat de regularitzar l’obligació de l’any 2019 i no 
reconeguda en l’exercici pressupostari que li corresponia. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per l’import indicat amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària D/23001/91211 0607 de l’exercici pressupostari de l’any 2021. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) 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. 
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c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

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 un termini no superior als 6 mesos, 
l’Ajuntament de Barcelona actualitzi les anàlisis de risc obligatoris per inundacions, 
incendis forestals, sismes, 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. SEGON.- Que en un termini no superior a 6 mesos es porti a aprovació del 
Plenari el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), 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. TERCER.- Que una 
vegada la Generalitat de Catalunya homologui els plans esmentats, es procedeixi, en 
un termini màxim de tres mesos, a fer la corresponent implantació al municipi, 
finalitzant amb un simulacre de despatx per poder-ne avaluar la idoneïtat. QUART.-
Que el govern municipal informi mensualment 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 Junts per Catalunya:

9. – (M1923/2008) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció insta el govern municipal a presentar, en el termini d’un més, un informe 
públic de caràcter estadístic detallant dels sinistres, per tipologia dels implicats i el 
tipus d’accident , que s’han produït als carrers afectats per les mesures d’urbanisme 
tàctic i aquells que tenen nous elements per reduir la velocitat, com els “coixins 
berlinesos”, o blocs de formigó i “new jerseis” per delimitar les zones de vianants i 
d’estada de la calçada establint una comparació amb els mateixos mesos d’anys 
anteriors. Així com també un anàlisi de totes les noves marques viàries que han 
implementat indicant si compleixen la normativa vigent, i en cas contrari, quines 
mesures prendran al respecte. Estudis que caldrà tenir en compte alhora d’impulsar el 
projecte de les Superilles o altres mesures que tinguin un impacte sobre la mobilitat i la 
seguretat viaria de la ciutat. 
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Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/2000) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda l'elaboració, en el menor termini possible, d'un pla específic per 
garantir la seguretat dels comerços a Barcelona, tenint en compte aquelles zones on 
més robatoris s'han produït i amb especial incidència en la franja horària nocturna, per 
així evitar els saquejos que estan castigant als comerciants.

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/2019) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 
i Prevenció acorda: 1.- Defensar la convivència i la seguretat a l’espai públic i a donar 
compliment a l’Ordenança de Civisme. 2.- Incrementar 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. 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/1992) Que en un termini de 3 mesos, el Govern municipal presenti en aquesta 
Comissió un informe sobre el seguiment i control del compliment de les clàusules 
d’igualtat a les empreses que té subcontractades, pel que fa a les treballadores i 
treballadors que presten els seus serveis a l’Ajuntament. 

14. – (M1923/2025) Que el govern municipal reforci els mecanismes per tal de donar 
resposta a les molèsties que es produeixen a les comunitats veïnals, ampliant el servei 
de mediació de convivència veïnal, amb el propòsit d’assegurar que tothom pugui 
exercir el seu dret a l’habitatge, especialment en aquesta situació de pandèmia en què 
se’n fa un ús intensiu. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/2009) Que el govern municipal presenti a la propera Comissió de Presidència, 
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Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, un informe detallat sobre els 
pressupostos participatius que haurà de ser debatut com a punt de l’ordre del dia a la 
comissió del mes de maig. Aquest informe haurà d’incloure les següents qüestions: 1. 
Quants usuaris del Decidim.Barcelona han participat d’aquesta fase del procés 
participatiu i quin percentatge total representen sobre els usuaris registrats a la 
plataforma. 2. Criteris detallats pels quals van ser rebutjats alguns dels projectes i 
l’equip tècnic que ho va decidir. 3. Els projectes ordenats per àrees i districtes, que han 
passat a la següent fase del procés participatiu. 4.Les entitats que han presentat els 
projectes (acceptats i rebutjats) i els suports que ha obtingut cada iniciativa. 

Del Grup Municipal Ciutadans:

16. – (M1923/1999) La incorporació del requisit de presentació, per part de tots els 
candidats a les licitacions de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes 
municipals, d'una declaració responsable en la qual detallin si es troben immersos en 
algun procediment judicial i, en cas afirmatiu, especifiquin quin tipus de procediment, 
motiu i en quina situació processal es troba, havent d'informar si incorren en les 
prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic quan hi hagi sentència ferma.

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

17. – (M1923/2027) Que des de l'Ajuntament de Barcelona es realitzi un informe de 
valoració sobre el desenvolupament del procés del pressupost participatiu fent 
especial èmfasi en el nivell de participació i en el tipus de projectes que han passat el 
primer tall. 

d) Preguntes

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

18. – (M1923/2007) Quin és el capteniment municipal respecte les dades publicades en 
l’enquesta de serveis municipals? 

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/1998) Quantes intervencions ha realitzat la Guàrdia Urbana en festes il·legals 
des que es va decretar el toc de queda, quantes detencions s'han practicat i quants 
procediments sancionadors s'han iniciat?

Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/2023) Quin és el Pla d’actuació que té previst aplicar l’Ajuntament de 
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Barcelona per a la desescalada del personal de l’Ajuntament i la reincorporació a la 
seva activitat laboral ? 

21. – (M1923/2020) Quin és el Pla d’actuació que té previst aplicar el Govern Municipal per 
tal de reduir l’increment que s’ha produït de les festes il·legals, els botellons i les 
aglomeracions a les platges de la nostra ciutat en els darrers mesos? 

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

22. – (M1923/2004) Per quin motiu i amb quin objectiu el govern municipal estableix aquest 
procés participatiu tot i saber de la poca implementació de l’eina “decidim” en el 
conjunt de la ciutadania?

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

23. – (M1923/2010) Que se’ns informi sobre l’estat de compliment de la proposició amb el 
contingut següent: (M1923/364) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció acorda que davant la greu situació d’emergència 
climàtica, Barcelona no ha de parar de construir la seva estratègia de resiliència 
climàtica, de la mateix manera que estan fent altres capitals mundials com Londres, 
Rotterdam, Melbourne, Chicago o New York. Per aquest motiu, l’Ajuntament de 
Barcelona ha de poder prevenir i pal·liar els riscos d’accidents a persones i danys a 
béns públics i privats provocats pels episodis de tempestes intenses que cada cop més 
es produeixen a Barcelona. Ha de ser una prioritat de l’Ajuntament que els diferents 
plants de protecció civil municipal incloguin, en el temps més breu possible, eixos 
d’actuacions i planificació per fer front a les amenaces derivades de la crisi climàtica, 
com la DANA. 

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals
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